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ВоВед

обврските од Пржино  
без алтернатива

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Владата ќе помогне на 
ДИК навреме да ги  
заврши активностите

настан на неделата

Здравата страна на
 слатките задоволства!

САД ги повикаа сите партии да 
учествуваат на изборите

Вицепремиерот и министер за финансии, Зо-
ран Ставрески, најави дека  Владата преку 
Министерството за финансии ќе одобри 

вработувања во Државната изборна комисија 
онолку колку што ѝ се потребни и финансиски 
ќе помогне во сите сегменти во работењето на 
ДИК за да ги заврши сите активности за органи-
зирање на парламентарните избори на 24 април.

� Беа разгледани сите кадровски прашања и 
потреби на ДИК и утврдивме дека Министер-
ството за финансии и Владата ќе ги одобрат 
сите вработувања што ќе бидат потребни. И 
тоа не само онолку колку што ДИК ќе побара, 
туку и двојно и тројно повеќе од тоа ако е 
потребно, така како што, впрочем, од наша 
страна му беше ветено на еврокомесарот 
Хан, сѐ со цел ДИК навреме да ги заврши сите 
подготвителни активности околу прочисту-
вање на Избирачкиот список и сите други 
активности кои се во нивна надлежност - 
изјави Ставрески.

Ставрески посочи дека веќе е издадена соглас-
ност за 11 вработувања, а во следниот период 
ќе се чека ДИК да ги заврши анализите околу 
тоа колку точно луѓе ќе им бидат потребни. 

� Покрај потребите за нови вработувања, ги 
разгледавме и другите потреби на ДИК. Тие 
се однесуваат на обезбедување простор за 
подрачните одделенија на ДИК и обезбеду-
вање возила. Во тој дел ја искажавме нашата 
решеност да помогнеме како Влада преку 
државните институции, односно подрачните 
одделенија на државните институции и пре-
ку општините ќе помогнеме да се обезбедат 
и просторот и возилата што се неопходни за 
теренска работа и за теренска проверка - до-
даде вицепремиерот и министер за финансии. �

Американскиот амбасадор 
во Македонија, Џес Бејли, ги 
повика сите партии и орга-
низации да учествуваат на 
изборите. Во писмена изја-
ва, Бејли наведува дека спро-
ведувањето на договорот од 
Пржино е клучно за македон-
ските евроинтеграции, кои 
САД ги поддржуваат. Амбаса-
дорот смета дека оставката на 
премиерот е важна пресврт-
ница во тој процес, исто како 
и кредибилните избори.
 
� Ќе продолжиме да ја под-
држуваме подготовката на 
избори, особено работата 
на Државната изборна ко-
мисија, како и реформите 
во медиумската сфера и 

на други места. Времето е 
кратко. Ги повикуваме сите 
партии и организации да 
учествуваат на изборите, 
тоа е најдобриот начин да 
се подобрат институциите 
и да се обезбеди креди-
билен процес. САД ќе го 
набљудуваат напредокот 
на овој процес и ќе напра-
виме наши проценки, како 
и ЕУ, ОБСЕ и други тела – се 
наведува писмената изјава на 
амбасадорот Бејли. �
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И покрај тоа што сите четири пар-
тии што се дел од Договорот од 
Пржино декларативно се обвр-

заа за целосно исполнување, сè уште 
во одредени опозициски кругови се 
заговара парадоксална теза дека до-
говорот е мртов или треба да биде 
прогласен за таков само затоа што 
изборите биле закажани на денот 
што уште од самиот почеток беше 
определен од страна на сите лидери. 

Дали СДСМ ќе го почитува догово-
реното, или ќе остане на одлуката 
да не оди на изборите закажани на 
24 април, ќе дознаеме наскоро. Но, и 
покрај цврстиот став (во овие момен-
ти) на нејзиното раководство да не 
се прифати датумот, постои причина 
да се надеваме дека, сепак, може да 
го прифати предизвикот. Оптимиз-
мот произлегува од поддршката на 
Брисел за спроведување кредибил-
ни избори, но и од неиздржаноста 
на опозициските аргументи според 
кои е невозможно да се прочисти из-
бирачкиот список и да се овозможи 
рамноправен третман во медиумите 
во определениот рок. 

Како прво, ако на сите ни е јасно дека 
исполнувањето на обврските што 
произлегуваат од договорот немаат 
алтернатива, тогаш нејасно е зошто 
политичката дебата не се води во на-
сока како да му се помогне на ДИК 
за да се заврши навреме прочисту-
вањето на избирачкиот список, туку 
главната тема на дискусија е „за колку 
месеци треба да се одложат изборите“.
 
Ако опозицијата имала процена дека 
времето за прочистување на изби-
рачкиот список треба да се одолжи 
дури до септември (што значи дека 
на ДИК би му биле потребни повеќе 

од пет месеци за да ја заврши ра-
ботата), тогаш прашањето е зошто 
опозицијата уште летоска не постави 
ултиматум новиот состав на ДИК 
да се изгласа во исто време со спе-
цијалната обвинителка? Во тој случај 
списокот досега ќе беше прочистен, 
а граѓаните ќе имаа шанса што по-
скоро да го кажат својот збор.
 
Сега, место да лицитираат со датуми, 
подобро е да се погрижат да си го 
почитуваат дадениот збор. 

Второ, сите тие опозициски „стручња-
ци“ и „аналитичари“ што заговараат 
„повторување на 17 мај“ алудирајќи 
на протести и на насилства како кон-
трамерка на одлуката за избори на 
24 април, треба да бидат свесни дека 
ѝ прават само дополнителна штета 
на државата, но и на партијата. Ако 
опозицијата продолжи да чекори по 
тој пат тогаш резултатите ќе бидат 
уште покатастрофални од сега. На-
родот одамна го отфрли тоа сценарио 
како опција. 

Трето, опозицијата не може да се 
сфати сериозно дека бара демокра-
тизацијата во медиумскиот простор 
сè додека поддржува медиуми што 
водат црни кампањи против сите 
неистомисленици на раководството, 
вклучувајќи ги и тие со проопозици-
ски ставови. Првите луѓе во СДСМ 
немаат право да се жалат на медиум-
ска изолација бидејќи самите се до-
ведоа во таква позиција еднострано 
одбивајќи ја соработката со сите ме-
диуми што не се под нивна контрола. 
Само за потсетување, неделникот 
„Република“ уште од првиот број 
води политика на давање простор 
за промоција на различни ставови за 
различни општествено-политички 

прашања во државата. Од тие при-
чини, редовно одвојуваше простор 
и за претставници на опозицијата. 
Неделникот во ниту еден момент не 
го променил ставот за ова прашање, 
а, во исто време, од ниту еден сого-
ворник со проопозициски ставови 
немало забелешка на третманот. 
Сепак, повеќе од една година ра-
ководството на СДСМ не само што 
целосно го бојкотира нашиот ме-
диум, туку и им забрани каква било 
комуникација на сите свои членови 
без претходна консултација. И по-
крај сите неиздржани притисоци и 
обвинувања од опозицијата до меди-
умот, неделникот останува отворен 
за соработка. Сѐ уште се валидни 
поканите за интервју до целото ра-
ководство на партијата, на кои до 
ден денес немаме добиено никаков 
одговор.  

Место вината да ја бараат во „предав-
ството на стратегиските партнери“, 
за опозицијата е најдобро да покаже 
дека искрено сака да придонесе во 
надминување на пречките за спро-
ведување фер избори, кои ќе бидат 
признати од сите засегнати фактори. 
Тоа е идеалната опција за опозиција-
та во моментов, со што би покажале 
дека грижата за иднината на држа-
вата е реална, а не само изговор за 
исполнување на своите лични цели. 
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КолуМнА

ЧеСен порАз ИлИ МАЧнА ИДнИнА
На изборите закажани за 24 април, СДСМ ќе дојде во најнезавидна 
позиција од своето основање. Без разлика дали најголемата опозициона 
партија ќе остане  на својот став да го бојкотира народниот плебисцит 
или, пак, под влијание на „други“ фактори, сепак, ќе се обиде ја добие 
довербата на граѓаните, Заев и другарите ќе се соочат со заминување 
во историјата. И тогаш ќе биде неважно дали Заев ќе остане на чело 
на СДСМ или ќе се повлече. Партијата ќе доживее таков удар од кој 
со години нема да може да се поврати. Тоа го знаат сите опозициски 
аналитичари и затоа сега сме сведоци на продолжување на драмата што 
кулминираше на 24 декември 2012 година и оттогаш не запира

 ЗАЕВ СО ДИлЕМИ ЗА 24 АПРИл

Со бојкотот на 
изборите или 
со сигурниот 

пораз во  
април, Заев го 

доведува СДСМ 
во опасност 

на наредните 
локални избори 
што треба да се 
одржат догоди-
на да доживее 
уште поголем 
пораз од оној 

што го доживеа 
на последниот 
избор на гра-
доначалници 
и на градски 
и општински 

совети

Пишува | Горан Момироски

Договорот што со тешки 
маки и со мачно меѓу-
народно посредништво 

беше потпишан од четирите 
најголеми партии, меѓу кои и 
СДСМ, на опозицијата не ѝ до-
несе ништо друго освен што 
од почетокот беше прославу-
ван како крај на Груевски и на 
ВМРО - ДПМНЕ.  Договорот само 
ја потврди тезата дека без бомби 
Заев нема никаков адут в рака. 
Со предавањето на „бомбите“ 
на специјалната обвинителка 
Јанева, Зоран Заев се откажа од 
своето единствено оружје со кое 
можеше барем да глуми достоен 
политички противник на Груев-
ски. Откако стана јасно дека сега 
секоја објавена бомба, дури и ако 
таа дојде од непозната локација 
на „Јутјуб“ или од други локации 
на интернет, е произведена од 
непредадените материјали во 
сопственост на Заев, тој се со-
очува не само со морална, туку 
и со кривична санкција од која 
сега никој не може да го спаси. 

Фактот што Македонија е един-
ствената земја на светот каде 
што опозицијата придружена 
од невладиниот сектор бара 
изборите да бидат одложени, 
иако во нивното договарање 
учествува институција како Ев-
ропската унија, јасно кажува 
дека ниту најоптимистичните 
членови на опозицијата не се 
надеваат на победа, дури ни 
на чесен пораз.

Заев, покрај опциите бојкот и 
учество на изборите, има уште 
една опција, единствената ло-
гична опција, ако ѝ мисли до-
бро на својата партија и пред сѐ 
на Македонија. Полека да почне 
да се повлекува и да помогне во 
создавањето на еден нов СДСМ 
кој за две години на редовните 
избори може да се обиде да го 
урне ВМРО - ДПМНЕ. Сѐ друго е 
пораз и чемер. Ако градоначал-
никот на Струмица не е свесен 
дека само ново раководство, 
неизвалкано од матни игри 

кое употребува политиканство 
место политика е единствен се-
риозен конкурент за Груевски, 
тогаш тој ќе ја однесе партијата 
во уште подлабок амбис. 

Со бојкотот на изборите или со 
сигурниот пораз во април, Заев 
го доведува СДСМ во опасност 
на наредните локални избори 
што треба да се одржат дого-
дина да доживее уште поголем 
пораз од оној што го доживеа 
на последниот избор на гра-
доначалници и на градски и 
општински совети и со тоа да 
ја изгуби својата и онака, слаба 
структура на терен. Со своја-
та неубедлива реторика и со 
имиџот на ветрушка, Заев до-
полнително ја зајакнува летар-
гијата во опозициските редови, 
и наместо да ја врати енергија-
та, во периодот од мај до јуни 
може целосно да ги запре вна-
трепартиските и пошироките 
општествени иницијативи што 
му беа од корист. Во ситуација 
кога и најголемите критичари 
се согласуваат дека Груевски 
и ВМРО - ДПМНЕ не можат да 
бидат урнати од опозицијата 
на чело со Заев, тој мора да 
биде практичен и и наместо 
политичко слепило да игра на 
карта на долгорочна добивка 
за својата партија и во крајна 
линија, за Македонија, затоа 
што еврокомесарот Хан беше 
апсолутно во право кога кажа 
дека за да има една земја од-
лична влада, мора да има и 
добра опозиција. 
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Заев и неговите соработници ќе 
мора да пресметаат уште еден 
фактор во нивните идни планови. 
Својата партиска криза, која стана 
и општа македонска криза, да ја 
вметнат во континенталните и 
во глобалните трендови кои Хан 
ги нарече „стратегиска криза“. 
Заев мора да сфати дека негови-
те 280 илјади гласови на тасот 
на вагата на која уште се мерат 
евентуалниот пад на шенген-
скиот систем, судирот меѓу САД 
и Русија, конфликтот во Сирија 
и разединувањето во ЕУ, тежат 
минимално. Медиумите првично 

го изоставија зборот „стратегис-
ка“ со кој еврокомесарот сакаше 
да ја објасни македонската криз 
во рамките на глобалната криза. 
Но, тоа не ја менува сликата во 
која Македонија успеа да реши 
криза со стотици илјади луѓе, 
меѓу нив и вистински бегалци, 
и економски бегалци, но и про-
фесионални терористи. Во таа 
акција, партнер на шефовите на 
Хан не беше Заев, туку единстве-
но македонските институции во 
кои тој не учествуваше, туку само 
критикуваше, обидувајќи се да 
добие евтини поени. Затоа, кога 

наредниот пат известувачите од 
седиштето на „Павел Шатев“ ќе ги 
известуваат медиумите блиски на 
Заев, мора да им објаснат дека Хан 
не е „трговец - поединец“ кој може 
поради свои лични интереси да 
ја менаџира македонската криза, 
туку претставник на најхуманата 
и на најдобро организирана меѓуд-
ржавна институција што светот ја 
видел некогаш. И дека таа секогаш 
ќе го прави тоа што смета дека е од 
нејзин интерес. Очигледно е дека 
во моментов Заев не е во нејзин 

интерес, исто како што смета и 
поголемиот дел од граѓаните на 
Македонија. Совпаѓањата на овие 
две групи луѓе не можат да бидат 
случајни или несреќни затоа што 
и двете групи не се наивни или 
глупави. 

Токму поради тоа, извесно е дека 
Заев во наредниот период ќе се 
соочи со силен притисок од Бри-
сел, кој, пак, досега се покажа дека 
многупати е добро координиран 
со Вашингтон. 

КолуМнА
Трета опција, трет пат
Со евентуалниот бојкот на СДСМ на 
изборите во април, сегашната најго-
лема опозициона партија ќе ѝ даде 
шанса на потенцијалната трета оп-
ција да се етаблира на политичката 
сцена. Под поимот „трета опција“ 
можеме да ги разбереме Павле Траја-
нов и Лилјана Поповска, кои по цела 
деценија со ВМРО – ДПМНЕ, сепак, ќе 
имаат проблем да им се обратат на 
неопределените, но автентична трета 
опција засега е само таканаречената 
„Левица“,  која планира да ја искористи 
енергијата што постои кај дел од луѓе-
то по урнекот на Грција и на Шпанија и 
која има потенцијал преку социјалните 
мрежи да ангажира свои гласачи. 

Логично е да се очекува дел од луѓето 
што Заев смета дека ги има под своја 
контрола, сепак, да излезат на гласање 
со цел да гласаат против Груевски и со 
тоа да го дотолчат СДСМ кој, доколку 
„Левицата“ добие и само пет пратени-
ци, ќе има сериозен проблем со својот 
легитимитет кога повторно ќе дојде да 
ја урива владата. �

Со свои камења по  
своја глава
Колку ВМРО - ДПМНЕ е пред свои-
те опоненти од СДСМ, најдобро по-
кажува изборот на Емил Димитриев 
за технички премиер, кој треба да 
ја води владата во предвремените 
парламентарни избори. Наместо 
СДСМ да биде партијата што ќе по-
нуди кадровска свежина, нови луѓе, 
непотрошени и неинволвирани во 
никакви матни зделки, тоа го стори 
ВМРО - ДПМНЕ. Освен циничната 
критика од страна на СДСМ и на 
неговите поддржувачи дека не го 
познаваат Емил Димитриев, кој 
патем речено, е генерален секре-
тар на партија што владее цела една 
деценија, тие не можат да најдат 
никакви валкани информации за 
него. Најголем дострел во тој правец 
е дека бил ловџија и дека имал ре-
гистрирано неколку ловни орудија 
на свое име. И толку. И замислете да 
дојде ден, Зоран Заев, амнестиран 
за криминал вреден милиони евра 
да го напаѓа Емил Димитриев, кој 
нема никаква дамка во својата по-
литичка кариера! Наместо во оваа 
ситуација да биде СДСМ и со чисти 
луѓе во своите редови да го иско-
ристи долгото владеење на ВМРО 
– ДПМНЕ, сега тоа е можност на вла-
деајчката партија, која, сѐ додека 
Заев е на чело на опозицијата, ќе 
има огромен арсенал за напади што 
се дел од политичката битка. 

Има решение и за медиумите 
На сите им е јасно дека двата главни предуслови за да оди СДСМ на из-
бори се лесно решливи. Прочистувањето на изборниот список можеби 
не може да се заврши за три дена како што тврдат во ВМРО – ДПМНЕ, но, 
сепак, извесно е дека со соодветна техника и со човечки ресурси целата 
операција може да биде ставена ад акта за два месеца. Што се однесува 
до состојбата во медиумите, ситуацијата е малку потешка, но и таа е 
решлива. Барањето на СДСМ, директорот на агенцијата за медиуми да 
биде „некрунисан цар“ кој ќе затвора телевизии по свој вкус, може да 
се надмине со поставување на професионален странец кој би ја водел 
оваа институција согласно со правилата на „Би-би-си“ на пример, сѐ до 
изборите, а по истиот урнек може да се реши и проблемот во Македон-
ската радио-телевизија.

Министри и калкуланти 
Во моментот кога овој текст е предаден за печатење, сѐ уште не се знае 
дали двајцата министри на СДСМ со техничко-партиски капацитет во 
владата ќе си дадат оставки или ќе останат да бидат дел од истата влада 
чиј легитимитет го оспоруваат. Самата дилема што објективно постои 
во СДСМ и, веројатно, лично кај Спасовски и кај Ременски, е повеќе од 
поразителна. Реално гледано, СДСМ тука има тешка задача да донесе 
одлука. Неговото останување во владата веднаш беше остро нападна-
то од интелектуалната елита која е критична кон Груевски, а во исто 
време СДСМ треба да се откаже од едно од оружјата со кои се надева 
да дојде до поени кај јавноста - однатре од институциите да открива 
афери за ВМРО - ДПМНЕ. Не дека во тоа се успешни, но барем како дел 
од власта, ќе можат да спречат јавноста од МВР да добие информации 
за „Аферата Чауш“ која е уште еден голем проблем за опозицијата. 
Проблем, кој на дел од странската јавност ѝ покажа дека треба да биде 
повнимателна при изборот на своите протежеа во Македонија. Да не 
зборуваме за неколкуте амбасадори кои, надвор од секоја дипломатска 
логика, протестираа пред владата бранејќи ја партијата која имаше 
цел да ја набеди власта дека фалсификувала лажни лични карти и 
пасоши. Уште помалку треба да се спомнува дека Заев допрва ќе треба 
да дава објаснувања за тајните средби што ги имал со странски високи 
дипломати на локации кои во ниеден случај не му доликуваат на лидер 
на опозициска партија со амбиции да стане премиер, ниту на неговите 
пријатели со кои се среќавал. Освен ако не се работи за лични, интимни 
средби на кои има неприкосновено право. 

Ситни финти не палат
Една од тезите според кои послед-
ната одлука на ВМРО - ДПМНЕ за 
избор на нова влада со технички 
премиер е нелегална, се темели на 
така наречениот договор од Пр-
жино, според кој Груевски требало 
да се повлече на 100 дена а не на 
98 дена пред изборите. Настрана 
тоа што два дена не играат ни-
каква улога, настрана тоа што ако 
се анализира и целиот договор е 
неуставен, СДСМ заборава на еден 
мал детаљ според кој стоте дена 

за повлекување од функцијата 
почнаа кога тој ја депонираше 
оставката. Тоа што Собранието 
не ја прифати веднаш, законски и 
легалистички гледано не е негова 
вина, туку на институциите. Ова 
само покажува колкави пробле-
ми има опозицијата да направи 
анализа за вакви релативно не-
важни прашања, а камоли точно 
да предвиди што можеше да им 
донесе и што им донесе договорот 
од Пржино. 

Стратегиска криза



„До бри те“ мом ци од ЕУ ја сме ни-
ја еки па та, ба рем за опо зи ци ски те 
из вр ту ва чи, кои не за до вол ни од 
при до не сот на сво и те дов че раш ни 
идо ли, удри ја по ли кот и де ло то 
на дов че раш ни те до бро тво ри и хе-
рои. Се пак, ова не е ни што но во во 
др жа ва та СДСМ. Ста ри те вој нич ки 
ши не ли на ко му ни стич ки те ро до-
на чал ни ци се по ка жаа пре го ле ми, 
пре те шки и пре гру би за неж ни те 
ра ме на на мо дер ни те „ко му ни сти“, 

осо бе но ко га, освен тоа, не зна е те 
да ра бо ти те ни што дру го. И то гаш, 
си те ви се ви нов ни. И ло ши. А вие 
сте тол ку по зи тив но на стро е ни. За 
из вр ту ва ње…

Нај де ни во не бра но и со о че ни со 
„опас но ста“од истре бу ва ње на 
спон зо ри те, кои сѐ по јас но уви ду-
ва ат де ка за луд но тро шат ми ли о ни 
до ла ри за при до нес, кој по сто ја но е 
во ми нус, ма ке дон ски те „мај сто ри“ 
на лаж на та ре ал ност се раз бу ди ја 
во сопс тве ни от кош мар.  Се га се со-
о чи ја со ста ри от кли ент, оте ло тво-
рен во ли кот на Јо ха нес Хан. Евро-
ко ме са рот не им е по ме ра уште 
одам на, па та ка, хи е ни те се нај доа 
на стар те рен. Од по че то кот на не-
го ва та уло га во кул ти ви ра ње то на 
ма ке дон ска та по ли тич ка ман џа, 
сток ме на по ре цеп тот на со ци јал-
де мо крат ски те ку ли на ри, Хан е трн 
во но га та на дов че раш ни те идо ло-
пок ло ни ци на стран ски от фа ктор. 
Омра за та кон сопс тве ни от на род 
и неј зи но то по сто ја но расп лам ту-
ва ње е де жа ви за овие авто ри, но 
неј зи но то ши ре ње кон дов че раш-
ни от љу бен со и грач, ед но став но, 
ло шо им при ле га. Проб ле мот е што 
ко га сте фи нан си ра ни од стра на, 
очиг лед но, по лу цид на та ана ло ги ја 
на не шта та не мо же те да плу ка те 
на стра на, ту ку са мо „пра во“ и до-
ма. Па ма кар и да сте ја по гре ши ле 
стра на та. Ле во и дес но, не ли...

МЕѓУНАРОДНИОТ ФАКТОР ГИ ПОДДРжА ИЗБОРИТЕ анализа

Пишува | Љупчо Цветановски

СДСМ го потроши 
кредитот од 
Брисел

Ма ке дон ски те до кто ри за из вр ту ва ње се нај доа во 
не бра но. А во мо мен тот ко га ви сти на та до пре до ср це ви
на та на нив но то не под нос ли во лес но по сто е ње, се акти ви
раа и си те ка ра кте ри сти ки на неј зи ни те из вр ту ва чи. Ед
но став на та ини ци рач ка ка пис ла на нив ни те под ли дејс тва 
во др жа ва та, чи ја што не сре ќа, бу квал но и фи гу ра тив но, ги 
хра ни нив ни те би ти ја и би ти су ва ње, овој пат беа Хан, ЕУ и  
ме ѓу на род на та за ед ни ца

но не и во ста но ве на та игра на ку-
мров ски те ос но во по лож ни ци, ко ја 
од дам ни на гла си и функ ци о ни ра 
спо ред мо то то „из вр ти и вла деј“. 
Или, во нај ма ла ра ка – скриј ја ви-
сти на та, а до кол ку не мо жеш – на-
ме сти ја со од вет но на сопс тве ни те 
по тре би. Проб ле мот е што кон сте-
ла ци и те се сме не ти, а вие сте ста-
на ле роб на на ви ка та на ла же ње и 
на удоб но ме ди ум ско дејс тву ва ње 
без от пор. А на ви ка та е ло ша ра бо та, 

Групација Триглав
www.triglav.mk
Сè ќе биде во ред.

Веќе
115 
години.

Исполнетите 
ветувања нè 
зближуваат.
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Ка ко СдСМ ста на  
Пе пе ла шка

Са бот ни от пр жин ско-европ ски 
удар по пре фи не ти те со ци јал де-
мо крат ски се ти ла ги отрез ни за 
мо мент, но ги по ко ле ба. По не дел-
нич ко то до те пу ва ње од Бри сел, кое 
го до фи лу ваа Бу дим пе шта и Ви е на, 
пак, ги за ко па, но за луд но. По пр-
вич ни от шок и не ве ру ва ње, кои ги 
пре диз ви каа из ја ви те на евро ко-
ме са рот Јо ха нес Хан, опо зи ци ски те 
ка ме ле о ни на бр гу во скрес наа, ги 
сме ни ја па нич ни те бои и вле гу вај-
ќи во нов филм се прис по со би ја 
на но во на ста на та та си ту а ци ја. Се-
га, игра ат на кар та та на ем па ти ја 
кон гу бит ни кот, кој во вој слу чај е 
прет ста вен во ли кот и не де ло то 
на мом че то од Мур ти но и не го ва та 
„не ви на“ и до бро душ на пар ти ска 
по у ба ва по ло ви на, ко ја се га игра на 
кар та та на Пе пе ла шка. Не ба ре, се га 
ЕУ е ло ша та ма ќеа,  а ВМРО-ДПМНЕ 
и ДУИ не на сит ни те по се стри, кои 
си игра ат со суд би на та на пре крас-

на та, до бра де вој ка? Во на ши от слу-
чај, проб ле мот не е са мо во фа ктот 
што чев лич ка та ни од да ле ку не од-
го ва ра на пре бир ли ва та со ци јал де-
мо крат ска но га, ту ку  во бол на та 
ви сти на што прин цот-мла до же нец 
(на ро дот) не ма ни ка ква сим па ти-
ја кон, во овој слу чај,  на мет на та-
та не ве ста од „стра на“. Оби дот на 
стран ски те шме ќа ри и ре жи се ри со 
ко ри сте ње то на „Де ус екс ма ши на“ 
или т.н. те а тар ска Бож ја ра ка да ги 
збли жат не ве ста та и мла до же не-
цот пре ку пе тар до ид ни те „бом би“, 
за вр ши со не за па ме тен де бакл на 
кре а то ри те, кои се га се на те шки 
мон та жер ски ма ки. Твор ци те на 
ло шо то бо ли вуд ско сце на рио ба-
ра ат ча ре за сво и те акте ри над кои 
над вис на „Злат на та ма лин ка“ за 
нај ло ша по ли тич ка ко ме ди ја. Филм 
што из ле зе па ро ди ја на по ли тич ка-
та би тка. Од го вор но ста ќе се ба ра и 
за тие што го из вр ши ја „ка стин гот“ 
и им ги да доа овие пре го ле ми уло ги 
на глум ци те соз да де ни за ста ти сти. 
Очиг лед но, гле дај ќи прем но гу тур-

ски и ин ди ски се рии, ма ке дон ски те 
на дри ко а вто ри на се ри ја та тол ку 
ги из ме ша ле лон чи ња та и соз да ле 
ви стин ски ка ла ба лак, што ме ѓу-
на род ни от ре жи сер се га по втор но 
тре ба ше да ги  ва ди. Та ка, тој ги 
вклу чи ам ба са ди те на „де мо крат-
ски те“ и уште по при ја тел ски зем ји, 
кои слу чај но си мул та но пу шти ја 
еден куп двоз нач ни со оп ште ни ја, 
чи ја што ви стин ска су шти на мо же-
ше да ја про тол ку ва са мо Фројд. За 
дру ги те смрт ни ци и из вр ту ва чи, 
пак, овие пи са ни ја беа отво ре ни 
за си те мож ни тол ку ва ња. Што и 
да ка же вте не ма ше да згре ши те. 
Осо бе но ако мо ра вте да го на пра-
ви те тоа. За тоа, бла го дар но ста за 
по дат ли ва та отво ре ност дој де од 
си те стра ни на мно гу те Со ро со ви 
ме ди у ми, кои со мно гу ќеф и ен-
ту зи ја зам јав наа на гер ман ска та и 
на хо ланд ска та при ка ска. На бр гу, 
ги изра ду ва и бри тан ска та. Слу-
чај но или не, а по ве ро јат но вто-
ро то, при ка ска та се сов пад на со 
ре ак ци ја та на исти те тие еми са ри 
во те кот на „бом би те“. А ток му во 
дип ло ма ти ја та слу чај но ста е „пер-
со на нон гра та“...

од Бри сел „абер  
при стиг на“ за  
сил на шла ка ни ца

И до де ка ам ба са ди те 
ли фе ру ваа „ша ре ни“ 
со оп ште ни ја, дел од 
ми ни стри те на зем ји те-член ки на 
ЕУ беа кри стал но јас ни. Ун га ри-
ја и Ав стри ја си го ка жаа сво е то 
во Бри сел. Та му не ма ше ду а лиз-
ми во тол ку ва ње то, по ра ка та до 
опо зи ци ја та бе ше нед вос мис ле на 
и гла се ше: оде те на из бо ри на 24 
април. Пе тер Си јар то и Се ба сти јан 
Курц, ми ни стри те за над во реш ни 
ра бо ти на Ун га ри ја и на Ав стри ја 
си го ка жаа сво е то без ра ка ви ци. 
Беа осо бе но кон крет ни око лу по-
ли тич ка та кри за во зем ја та и до-
го во рот од Пр жи но.

- Факт е де ка мо ра ме да ја по чи ту-
ва ме вол ја та на ма ке дон ски от на-
род. А, ма ке дон ски от на род гла са-
ше за оваа вла да на че ти ри из бо ри 
по ред. Се гаш на та вла да не освои 
власт и по зи ци ја на ло та ри ја, ту ку 
на пар ла мен тар ни из бо ри... Мо-
ја та по ен та е де ка си ту а ци ја та е 
мно гу чуд на во Ма ке до ни ја би деј-
ќи опо зи ци ска та пар ти ја не са ка 
из бо ри кол ку што е мож но по бр зо 
- бе ше де ци ден Си јар то.

Ун гар ски от ми ни стер из ле зе не во-
о би ча е но искрен и око лу уло га та 
на ЕУ, се ка ко, до кол ку са ка ви стин-
ски да по мог не да се ре ши си ту а-
ци ја та во ма ке дон ска та др жа ва.

- Мое мис ле ње или мој став е 
де ка ЕУ тре ба да ја под др жу ва 
се гаш на та ад ми ни стра ци ја за 
да го над ми не овој вид криз на 
си ту а ци ја. До опо зи ци ја та е да 
ре ши да ли са ка да учес тву ва во 
ра бо та та на пар ла мен тот или не. 
Спо ред на ше то ме ре ње, си ла та 
на де мо кра ти ја та не мо же да се 
ме ри со тоа да ли опо зи ци ја та 
са ка да учес тву ва во ра бо та та 
на пар ла мен тот или не и мис лам 

Тоа што опо зи ци ја та ги 
иско ри сти си те кре ди-
ти кај ме ѓу на род на та 
за ед ни ца е склоп на 
мно гу фа кто ри, кои се 

над во реш ни и вна треш ни, об је ктив ни и 
суб је ктив ни и кои во оп што не се од пол за 
за СДСМ, ве ли уни вер зи тет ски от про фе сор 
Оли вер Ан до нов.

АНДОНОВ: Пр во, има ме со стој ба во ко ја 
прем но гу дол го вре ме опо зи ци ја та ја кре-
и ра ше вна треш на та кри за во Ма ке до ни ја 
соз да вај ќи не ста бил ност во др жа ва та, што 

мо же да се реф ле кти ра и со не ста бил ност 
во ре ги о нот. На ова се на до вр зу ва и оче-
ку ва на та бе гал ска кри за во еска ла ци ја 
и си те вна треш ни и над во реш ни за ка ни 
врз ЕУ. Ма ке до ни ја е дел од европ ски от 
без бед но сен ча дор и тоа им е јас но на 
Евро пеј ци те, без раз ли ка што не сме дел од 
ЕУ, и се ко ја де ста би ли за ци ја на РМ отво ра 
мож ност за де ста би ли за ци ја на ре ги о нот, 
но уште по ве ќе што ед на не ста бил на вла да 
во Ма ке до ни ја не би га ран ти ра ла ус пеш но 
спра ву ва ње со бе гал ска та кри за и на до а-
ѓач ки те за ка ни, кои би има ле ре пер ку сии 
и врз европ ска та без бед ност. ЕУ има до-

вол но вна треш ни пра ша ња што ќе мо ра 
во бр зо вре ме да ги ре ша ва, по вр за ни со 
со ци јал ни, еко ном ски и, се раз би ра, без-
бед нос ни ас пе кти и ќе има да тро ши сѐ 
по мал ку вре ме за ре ша ва ње на ед на ба-
нал на по ли тич ка си ту а ци ја во РМ.

Опо зи ци ја та ги иско ри сти си те кре ди ти 
пред ме ѓу на род на та јав ност, осо бе но 
пред ЕУ, за што до каз се и ре ак ци и те на 
ав стри ски от и на ун гар ски от ми ни стер за 
над во реш ни ра бо ти. Во тој кон текст се 
и оби ди те да ја прет ста ви вла де јач ка та 
ВМРО-ДПМНЕ ка ко ди кта тор ска власт и 

по сто ја но то ба ра ње из го вор пред 
Хан и дру ги те ме ѓу на род ни прет став-
ни ци за од ло жу ва ње на из бо ри те, па 
ду ри тоа би ло и тех нич ко пра ша ње.

На кра јот, за жал, мо ра ме да кон-
ста ти ра ме де ка на ме ѓу на род ни те 
прет став ни ци им ста на јас но де ка 
опо зи ци ска та СДСМ, од нос но Зо-
ран За ев са ка да одр жи ха о тич на 
си ту а ци ја во Ма ке до ни ја за да би-
де по ли тич ки жив. Во спро тив но, од 
СДСМ не ма ре ал на по ну да ка ко ќе 
ја во ди др жа ва та и што би на пра-
ви ле за по го лем прос пе ри тет, ту ку 
по сто ја но се по ви ку ва ат на вра ќа ње 
на власт и ба ра ат ха о тич на со стој-

ба. Це ли от овој збир на фа кти ја 
до ве ду ва ме ѓу на род на та за ед ни ца 
во си ту а ци ја да ба ра из лез за бр зо 
ре ша ва ње на по ли тич ка та си ту а ци ја 
во Ма ке до ни ја и за вос по ста ву ва ње 
ед на ста бил на вла да, ко ја ќе има 
це лос на ле ги тим ност во окол но сти те 
што нѐ оче ку ва ат. От ту ка, би би ло 
нај до бро опо зи ци ја та и СДСМ да 
при ста пат кон под го то вка и учес тво 
на из бо ри те во април го ди на ва. На 
тој на чин, ќе по ка жат др жа во тво рен 
ка па ци тет и од го вор ност за без бед-
но ста на Ма ке до ни ја, ре ги о нот и на 
ЕУ, од нос но ќе се ле ги ти ми ра ат ка ко 
од го вор на по ли тич ка стру кту ра пред 
ме ѓу на род на та јав ност.

Ан до нов: за ев са ка да одр жи ха о тич на си ту а ци ја во Ма ке до ни ја

анализа

Во ма ке дон ска та тра ди ци ја, стра-
вот ја чу ва ку ќа та. Кај ма ке дон ска та 
опо зи ци ја, пак, тој ги чу ва те шко 
здо би е ни те по зи ции на вр ху шка та 
и на ста ри те до бри из вр ту ва чи на 
ви сти на та. Не е ше га, ни ту лес но, 
со го ди ни да ла же те и да из вр ту-
ва те за ед на пар ти ја, а се га да сте 
во опас ност иста та таа по втор но 
да за гу би на из бо ри. Проб ле мот 
на оча ен не до стиг од ар гу мен ти и 
од фа кти сѐ по че сто се ре ша ва со 
нив но из вр ту ва ње. Ло шо сфа те на та 
по ра ка де ка ла га та ста ну ва ви сти на 
ко га ќе ја по вто ри те 100 па ти, пак, 
ста на на чин на дејс тву ва ње. 

де ка мно гу, мно гу ка жу ва тоа што 
од вре ме-на вре ме глав на та опо-
зи ци ска пар ти ја се оби ду ва да го 
од ло жи да ту мот за пред вре ме ни 
пар ла мен тар ни из бо ри. Тоа ка жу-
ва мно гу – наг ла су ва Си јар то.

Ав стри ски от ко ле га Се ба сти јан Курц, 
исто та ка, ги под др жа мис ле ње то и 
ста вот на ун гар ски от ми ни стер.

- Ние си те се сог ла сив ме де ка ни 
тре ба це лос но спро ве ду ва ње на 
по ли тич ки от до го вор што бе ше 
по сре ду ван од Јо ха нес Хан во ми-
на ти те не де ли и опо зи ци ја та мо ра 
да го под др жу ва ис пол ну ва ње то 
на до го во рот - из ја ви Курц.

„Де мо крат ски те“ и уште по не за-
вис ни ма ке дон ски ме ди у ми ги пре-
мол чеа по не дел нич ки те из ја ви на 
две те вли ја тел ни европ ски зем ји, 
мо же би и раз бир ли во би деј ќи се за-
ни ма ваа со те шка та за да ча на из вр-
ту ва ње на и та ка јас на та по ра ка на 
Хан во Пр жи но. Проб ле мот е што и 
ви стин ски те ле ви ча ри ви доа де ка 
ме ѓу на род на та за ед ни ца ги ба та ли 
но во ком по ни ра ни те ра ко во ди те ли 
на пар ти ја та. „За ДПМНЕ и за ДУИ 
во овој ста ди ум да се од не су ва ат 
ва ка сво е вол но, зна чи де ка до би-
ле под др шка од САД и од ЕУ и де ка 
не кои од ар гу мен ти те на опо зи ци-
ја та не др жат во да. Осо бе но не таа 
за ме ди у ми те... Жа лос но е кол ку 
вре ме и лу ѓе се за гу би ја, за не кол-
ку ми на да би дат хра бри опо зи ци-
о не ри“, на пи ша ко лум ни стот Ивор 
Миц ков ски.

Но, ми си ја та не им е лес на. Осо бе но, ко га 
дру га та стра на на пра ви ла сѐ што сте се 
до го во ри ле, а вие тре ба ло са мо да из-
ле зе те на из бо ри. Ре ал но, си те от стап ки 
беа од вла ста: тех нич ки ми ни стри, ДИК, 
спе ци јал на об ви ни тел ка, пов ле ку ва ње 
на пре ми е рот и ред дру ги. СДСМ са мо 
тре ба ше по ед на и пол го ди на бој кот 
да се вра ти во Со бра ние и да из ле зе 
на из бо ри. Пра те ни ци те, ко неч но, да 
ја зас лу жат пла та та, пар ти ја та, пак, на 
из бо ри да ви ди да ли ја зас лу жу ва до вер-
ба та на на ро дот. А проб ле мот на це ла та 
пиш ман-ре жи ја на СДСМ ле жи ток му во 
тој на род, кој не са ка да го на ре ку ва ат 
и тре ти ра ат ка ко сто ка... 

Стра вот ку ќа чу ва, кај СдСМ по зи ции
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М акедонија го доби пр-
виот преоден премиер 
со мандатна задача да 

организира избори. Прв кај нас 
и прв во светот. Но, државата 
и претходно трпеше законски 
измени за да се надминат дет-
ските болести на непризнавања 
на изборните порази. Догово-
рот од Пржино, како заедничко 
решение за надминување на 
последната политичката криза, 
донесе и министри и заменици 
од опозицијата, дополнителни 
усложнувања на администра-
цијата со формулацијата „до-
полнителен заменик-минис-
тер“ со право на вето, времено 
повлекување на премиерот и 

назначување друг. Сето тоа, на 
крајот, треба да доведе до из-
бори кои, конечно, ќе покажат 
резултати од кои губитникот 
нема да може да бега. А крајот 
се изборите на 24 април.

Сега пред нас, граѓаните и 
гласачите од Македонија, е 
старо-новиот владин кабинет 
на преодниот  премиер Емил 
Димитриев, Генералниот се-
кретар на ВМРО-ДПМНЕ. Тој 
застана на чело на владата со 
мандат, според Пржино, да ги 
организира предвремените 
парламентарни избори. Во 
заеднички потпишаниот до-
кумент децидно стои и дека 
сите министри и заменици-ми-
нистри ќе останат на своите 
позиции во новата влада.

Како што покажува македонската 
најнова историја, оваа земја 
во сенешто е прва. Во однос 
на начините за надминување 

на кризите, да не се разбереме 
погрешно. Така, Парламентот 

го избра првиот преоден 
премиер за избори. Како 

резултат на законските измени 
по пржинскиот договор, 

Емил Димитриев доби мандат 
да обезбеди одржување на 

„веродостојни и на кредибилни“ 
избори, термини кои ги заменија 
зборовите „фер и демократски“

нова влада  
за изборните предизвици

100 ДЕНА ТЕХНИЧКИ ПРЕМИЕР

Пишува | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски
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Што презема новата влада?
Димитриев пред пратениците на-
гласи дека ја презема оваа влада во 
момент кога предизвикот може да 
биде „претворен во наша предност 
како држава и како нација“.

- Да дадеме нов ветар во грбот на 
македонските европски и евроат-
лантски интеграции, покажувајќи 
пред сите, дека ние Македонците, 
Албанците ,Турците, Ромите, Ср-
бите, Власите, Бошњаците имаме 
капацитет, знаење, потенцијал, 
вештини, сила, мудрост да ги ре-
шаваме предизвиците, дека не 
само што имаме државотворен 
капацитет, туку имаме и знаење 
тој капацитет постојано и по-
стојано да го покажуваме и да го 
надградуваме со нови вредности. 
Да покажеме дека Македонија, не 
само географски, туку и цивилиза-
циски и култоролошки ѝ припаѓа 
на Европа и дека ѝ е потребна на 
Европа - порача Димитриев.

Организацијата на изборниот про-
цес, според договореното од Пр-
жино, е и главната задача на овој 
владин состав. Затоа и најголемиот 
дел од обраќањето на Димитриев 
беше фокусирано на задачите што 
произлегоа од тој договор, односно 
процесот да биде ослободен од ди-
леми за влијание врз него.

- Државните институции ќе дадат 
максимална поддршка во сред-
ства, кадри, ресурси, материјали, 
и во сѐ што е означено и побарано 
како потреба на Државната избор-
на комисија, за да може да рабо-
ти согласно со зацртаните цели. 
Потенцирам максимална коопе-
ратвност, соработка и подршка на 
ДИК. Ја охрабрувам ДИК во својата 
работа да дејствува непристрасно, 
ослободена од каков било прити-
сок, принципиелно, државнички, 
согласно со Уставот и со законите, 
и да биде движечката сила која ќе 
покаже лидерство во организа-
ција на изборен процес со кој ќе 
се гордееме како нација - нагласи 
техничкиот премиер.

Димитриев, зборувајќи за изборни-
от процес, не ја изостави и улогата 
на политичките партии во креи-
рањето на амбиентот во периодот 
кој следува, вклучувајќи ја тука и 
одговорноста од преземените об-
врски од опозицијата. – Граѓаните 

- додаде - очекуваат од полити-
чарите да покажат чувство за 
нивните потреби, како и пре-
кинување на оваа, како што се 
вели, непријатна ситуација.

- Политичките партии, исто 
така, треба да ѝ даваат макси-
мална подршка на ДИК, но и исто 
така многу битно, да креираат 
амбиент кој ќе го поддржи ор-
ганизирањето на фер и на де-
мократски избори. Државните 
и националните интереси мора 
да бидат приоритет на поли-
тичкото дејствување на секој 
поединец, група или партија, и 
парцијалните интереси треба да 
бидат подредени на државните 
и на националните... Сакам да 
се обратам и на опозицијата и 
да ја повикам на конструктив-
ност во своето дејствување. Ве 
уверувам дека преодната влада 
ќе гарантира фер и демократски 
избори со секое свое дејство и 
активност, а вие ,како опозиција, 
имате клучна одговорност во 
придонесот во организирање на 
фер и демократски избори преку 
водењето на клучните ресори и 
тела кои ги организираат избо-
рите, и вие треба да се вклучите 
во овој процес кој обезбедува 
напредок на земјата – вели тој.

Тоа што е одлика на мандатот на 
Димитриев е дека во тој период се 
очекува политичките партии да 
донесат решенија кои се однесува-
ат на изборниот процес. Токму со 
тие очекувања Димитриев нагласи 
дека ќе ги поддржи, но и дека ќе 

внимава таквите решенија да се по-
стигнати врз демократски принципи 
и согласно со државниот интерес.

- Преодната влада ќе го поддржи секој 
договор по однос на секоја тема кој 
политичките партии ќе го постигнат 
по однос на кое било прашање што е 
во врска со организацијата на избо-
рите, кое ќе е постигнато врз основа 
на демократските принципи кои се 
дефинирани и отелотворени и кај нас 
и во западните демократии и кое ќе 
биде во согласнот со националниот и 
со државен интерес, односно нема да е 
спротивно на овие вредности. Преод-
ната влада ќе внимава овие решенија 
да не се во спротивност со Уставот и со 
законите - нагласи Димитриев.

Кабинетот на Димитриев има обврска 
за континуитетот на реализацијата на 
проектите кои добија поддршка на мина-
тите избори, но во рамки на законската 
норма за почитување на предизборниот 
и на изборниот процес . 

- Ние ќе останеме максимално фоку-
сирани на овие проекти и покрај ос-
новната задача за политичко дејству-
вање за организација на изборите, 
ние соодветно и со исто внимание и 
важност ќе останеме посветени на 
секој еден проект што е во тек, и што 
треба започне. Волјата на граѓани-
те ни е доделена приоритетно како 
поддршка на програма која е јасна, 
прецизна, со рокови, со носители и со 
буџети, програма која сме им ја вети-
ле и гарантирано мора да останеме 
на тој правец и да не отстраниме од 
реализацијата, да не дозволиме чув-
ство на изигрување на граѓаните и 

ставање на проектите во втор 
план. Притоа сакам да истакнам 
дека ќе ги почитуваме закон-
ските норми за динамиката и 
за структурата и процедурите 
за реализација на проектите во 
текот на изборниот и на предиз-
борниот период и тоа ќе е во ли-
нија со организацијата на фер и 
на демократски избори - рече тој.

- Преодната влада - најави Дими-
триев - ќе го задржи континуите-
тот на целата усвоена владина 
програма и петте стратешки 
цели, определби и приоритети 
наведени во неа.

- Продолжувањето со владината 
програма е нешто што се очекува 
од оваа влада. Пред сѐ, економ-
ските зафати за намалување на 
невработеноста. Тоа што не би 
требало да се очекува е започ-
нување на нови проекти кои би 
биле протолкувани како промо-
ција на власта во однос на избо-
рите - објаснува политикологот 
Владимир Божиновски.

- Инвестициите не се пречка, тоа 
се тековни активности, инвес-
титорите не ги интересираат 
избори. Проектите, на пример, 
за вработување, не можат да 
бидат прекинати. Работата е да 
нема нови проекти кои би биле 
толкувани како промоција на 
власта во однос на избори. Ако 
е најавен и започнат проектот, 
тој мора да продолжи, на пример 
субвенциите за земјоделците- 
додава Божиновски.

Датумот за избори е бетониран и тоа не-
колкупати во протоколот кој следуваше 
на договорот од Пржино. Исто така, во 
членот седум стои дека партиите (или 
„страните“) доброволно пристапиле кон 
Договорот, како и дека „Страните исто 
така се обврзуваат дека ќе избегнуваат 
секакви пречки вклучувајќи ги и оние 
што се поврзани со одржувањето на из-
борите на 24 април 2016“.

Небулозите за терминот за избори кои 
сега го обременија целиот процес, и спо-
ред домашните познавачи, па и според 
реакциите што доаѓаат од светските 
центри на моќ кои се вклучени во раз-
решувањето на кризата, не смеат да 
го изместат договорениот датум. Тоа 
што е клучно за сите е дека  владиниот 
кабинет функционира во еден непри-
роден спој кој е неодржлив на подолг 
рок. Актуелниот состав со таков спој 
функционира од 11 ноември, што значи 
дека до изборите ќе минат повеќе од пет 
месеци, што воопшто не е кус период.  

- Избори се потребни зашто во мо-
ментната влада две партии со спро-
тивни интереси и поддржувачи 
(ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ) управуваат 
со министерства кои спроведуваат 
политики и реформи кои не можат да 
бидат прифатливи за сите сегменти 
на населението. Едноставно, постои 
конфузија при креирањето на поли-
тиките затоа што овие две партии не 
седнале да создадат консензус при 
владеењето и да ги усогласат своите 
изборни програми, туку секоја си ја 
промовира својата. Значи, не станува 
збор за голема коалиција каква што 
постои во Германија, туку за ад хок 
механизам кој не смее предолго да 
трае - вели професорот жидас Даскалов-
ски од Факултетот за Безбедност, УКЛО.

Втората карактеристика кон која треба 
да работи оваа влада е креирање услови 
за „кредибилни и за веродостојни из-
бори“, термини што ги заменија „фер и 
демократски“, термините што служат за 
оценување на степенот на успешноста 
на изборите.

- Фер и демократски избори е стан-
дарден термин кој би требало да ги 
покрие и термините кредибилни и 
веродостојни, но во атмосфера во 
каква живееме со сите афери од ми-
натата година, веродостојноста и 
кредибилноста на изборите е нешто 
што СДСМ го наметнува како нова 
категорија која е доста широка и 
тешка за опишување и оценување 
- објаснува Даскаловски.

Учеството на изборите од некоја пар-
тија воопшто не би требало да биде 
пречка за оценка за фер и за демо-
кратски избори, а со самото тоа и за 
новите „веродостојни и кредибилни“.

- Во случај СДСМ да не учествува на 
изборите, можно е други партии, 
кои се декларираат дека ги заста-
пуваат интересите на дел од граѓа-
ните за кои СДСМ се застапува, да го 
пополнат просторот. При нивен ус-
пех СДСМ би изгубило легитимитет 
кај тој дел од граѓанството. Доколку 
СДСМ, сепак, ги бојкотира избори-
те, ќе се укаже шанса за помалите 
партии да го исполнат вакумот. Тие 
ќе се здобијат со историска шанса 
за нив за промоција на интересите 
на нивното членство и на нивните 
идеи - додава Даскаловски.

- Доколку, пак, на овие избори 
некоја од партиите одлучи да не 
учествува во нив, тогаш тоа би бил 
преседан со последици во иднина 
која било партија, условно голема 
или мала, која по свои проценки би 
била неубедена во победата, да се 
повлече од изборниот процес - ана-
лизира Божиновски. – Сепак - додава 
- учеството на избори е право, а не 
и обврска, како за гласачите, така 
и за партиите.

- Тоа што се оценува за некои из-
бори е дали тие биле фер и демо-
кратски. Дали партиите имале фер 
шанса, дали имале шанса да се 
претстават и друго, а граѓаните по 
сопствена волја излегле и гласале. 
Ако се фер и демократски, тогаш 
изборите се и веродостојни и кре-
дибилни . Не е возможно изборите 
да се демократски, а да не се „кре-
дибилни и веродостојни“ - објаснува 
Божиновски.

Фер, демократски, кредибилни, ве-
родостојни, терминологијата сега 
воопшто не е важна. Тоа што е важно 
е дека од овие избори Македонија 
мора да излезе со крената глава. 
Морковот што го навестуваат ис-
тите центри на моќ по овие избори, 
пак, не смее да остане „заврзан“ пред 
нас. Евроатлантските интеграции 
повторно се во игра, а ниедна избор-
на победа не може да биде поважна 
од иднината кон која Македонија 
се одлучила да оди. А тоа прашање, 
по сѐ изгледа, е и единственото за 
кое во земјата во овие 25 години 
постои перманентен натпартиски 
консензус. 

Фер, демократски, кредибилни и веродостојни избори  актуелно
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ЏеС  
Бејли

антонио 
МилошоСКи

Ќе продолжиме да ја 
поддржуваме подго-
товката на избори, 
особено работата на 
Државната изборна 

комисија, како и реформите во медиумската 
сфера и на други места. Времето е кратко. Ги 
повикуваме сите партии и организации да учест-
вуваат на изборите, тоа е најдобриот начин да се 
подобрат институциите и да се обезбеди креди-
билен процес. САД ќе го набљудуваат напредокот 
на овој процес и ќе направиме наши проценки, 
како и ЕУ, ОБСЕ и други тела.

И за прв пат имаме 
парадокс – политич-
ката партија што ба-
раше формирање на 
ваква преодна влада 

не е присутна во собранието. Но, тоа говори за 
кредибилноста на тие што имале такви поли-
тички барања.

Тоа што е важно од наша страна и што преод-
ната влада треба да продолжи да го прави е 
дека овој чин е политички подадена рака кон 
опозицијата, политички подадена рака кон сите 
оние што од кои било причини се сомневале во 
легитимитетот на ова собрание, за да можеме 
повторно да создадеме добри услови граѓаните 
да ја потврдат својата изборна волја.

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
еМил 
диМитРиев

Ја слушнав одлуката до-
несена денес за предвре-
мени избори на 24 април 
како што е договорено во 
Пржино. Како што реков, 
повеќе би сакал консензуална одлука на сите партии. 
Сега е од круцијална важност сите политички и инсти-
туционални актери во земјата да сторат сѐ што можат 
за да се обезбедат фер избори според демократски 
стандарди. За да се направи ова, итно е да се забрза 
подготвителната работа особено околу изборниот 
список. И покрај неуспехот да се најде заеднички до-
говор за денот на изборите, очекувам сите политички 
партии конструктивно да соработуваат и да се држат 
до нивните ветувања во рамките на договорот од јуни 
и од јули вклучително и реформските приоритети.

јоханеС  
хан

Сакам да ја повикам опо-
зицијата на конструк-
тивност во своето деј-
с твување. Ве уверувам 
дека преодната влада 
ќе гарантира фер и демократски избори со секое 
свое дејство и активност, а вие како опозиција имате 
клучна одговорност во придонесот во организирање 
на фер и на демократски избори преку водењето на 
клучните ресори и тела кои ги организираат избо-
рите, и вие треба да се вклучите во овој процес кој 
обезбедува напредок на земјата.

Солза 
ГРчева

Сите што рако плес   к-
а(т) на секој потег во 
стилот „браво шефе, 
ти си најпаметен“, „ти 
си наш херој“, „готов е“ 

и сиот познат фолклор, треба да си земете дел од 
вината за овој дебакл. На умен лидер му се кажу-
ва в лице што чини, а што не, сѐ со цел да чини. 
Па ако ве откачи, барем знаете дека навреме сте 
кажувале и дека сте сакале да помогнете. Затоа, 
секој со прстот на чело и без силење. Петпати 
мисли, еднаш крои. Во умот е силата.

И сега што со опозиција-
та, за сметка на прибли-
жување кон власта го 
уништи реалното опози-
ционерство, наместо да 
обединува само се стеснуваше, и никој не го гледа тој 
аспект од проблематиката. Сега и да сакаат да бидат 
радикални, таа шанса и енергија, ја прокоцкаа, оставија 
купишта луѓе погазени и отфрлени, создадоа безброј 
непријатели наместо да бидат отворени и демократски 
настроени. Заев може до утре да ни објаснува како 
нема фер избори и демократија, но тоа така беше и 
порано, идејата беше преку различност и борба да се 
победи режимот на избори и покрај сите манипулации 
и предизборниот клиентелизам и корупција. жалосно 
е колку време и луѓе се изгубија, за да неколкумина 
бидат храбри опозиционери.

ивоР  
МицКовСКи

Иа ко на по че то кот на ме чот 
од не го, ка ко и од тие ма ке-
дон ски ре пре зен та тив ци, 
глав но од пом ла ди те, кои 
го но се ле дре сот на „Ме та-
лург“, се чув ству ва ше не ка-
ква стра во по чит кон Дар ко 
Ста ниќ, тој не ка ков грч ко га 
се упа ту ва топ ка та кон го-
лот пред кој стои ле ген да та 
на „Ме та лург“, ус пеа да се 
из бо ри со тоа и на крај на 
исти от тој Ста ниќ да му го 
за да де „уда рот“ што им ги 
спа ку ва ку фе ри те на не го-
ви от не ко га шен со и грач и 
на дру ги те срп ски ре пре-
зен та тив ци.

Да им доз во ли ме на мла ди-
те та лен ти да се раз ви ва ат 
за тоа што се та лен ти, за тоа 
што има ат жел ба, за тоа што 
има ат ср це да се бо рат за 
Ма ке до ни ја. Да ги ос ло бо-
ди ме од то ва рот чии де ца 
се за што не ре тко де ца та ги 
над ми ну ва ат ро ди те ли те. 
Ста ну ва ат мно гу по до бри 
од нив. А Ма на сков го мо же 
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Ре че и:
� Не ка ко ми е ми ло што ус пе ав да ѝ до не сам ра дост на 

Ма ке до ни ја за тоа што се ко гаш ка ко сре ќа та да не ме 
са ка ше на овие го ле ми нат пре ва ру ва ња. Го лем то вар 
за ме не бе ше онаа утка за по бе да пред не кол ку го ди ни 
на пр венс тво то во Ср би ја, а се га Гос под ми го вра ти тоа 
но сеј ќи ме до гол за го лем ус пех.

Ре Коа и:
� Ма на сков, игра чи ште то што ја од не се Ма ке до ни ја по на-

та му , а кој са мо пред не кој ме сец во СРЦ „Ја не Сан дан ски“ 
на се кој нат пре вар бе ше на вре ду ван и свир кан од 5.000 
Ма ке дон ци (Стев че Алу шо ски)

� Не ка е за мно гу го ди ни Бо го јав ле ние и Ма на сков јав ле ние. 
(ста тус на „Фејс бук“) 

� Ма на сков оп ло ди ме (Ина Мно гу фи на)
� Им че сти там на Ма ке дон ци те. Осо бе но на Де јан Ма на сков, 

кој го ре ши овој меч. Се ко ја му чест ка ко го за вр ши пос-
лед ни от удар, јас оче ку вав не кој по лу ци ден удар, не ко ја 
вр тен ка, но тој се ре ши да шу ти ра во поб ли ски от агол. 
Тој е цар! Тој ја на пра ви раз ли ка та де не ска, тој нѐ на ди гра 
си те. (Дар ко Ста ниќ)

Ро де н: 
26.8.1992 го ди на,  
Кре теј, Фран ци ја

Про фе си ја: 
ра ко ме тар

Тој е цар, што би ре кол 
не ко гаш ни от не гов со-
и грач, Дар ко Ста ниќ... 

Ова ме сто обич но е ре зер-
ви ра но за лич но сти те што 
би ле „шам пи о ни“ во не га-
тив ни те ра бо ти што ги на-
пра ви ле во те кот на из ми-
на та та не де ла, но овој пат 
не го во то мај стор ско де ло ги 
по бе ди си те не де ла во те кот 
на из ми на ти те се дум де на. 
До де ка си те мис леа де ка е 
го то во, Ма ке до ни ја ќе ги па-
ку ва ку фе ри те и се вра ќа до-
ма со три по ра зи, Де јан Ма-
на сков во две се кун ди ус пеа 
да го сме ни тоа. Ед но став но, 
не го ви от гол бе ше вре ден за 
плас ман на Ма ке до ни ја во 
вто ра та фа за од Европ ско то 
пр венс тво во ра ко мет, кое се 
одр жу ва во Пол ска. Гол за 
ре ми, ре ми за отво ра ње на 
вра та та и за вле гу ва ње во 
но ви от круг. Вреден беше 
секој негов реализиран пе-
нал, а нереализиран немаше. 
Вреден беше секој од десет-
те гола што ги постигна про-
тив Србија, вреден е секој 
гол во неговата кариера.

Ма на сков, син на ле ген да та 
на ма ке дон ски от ра ко мет 

Пе пи Ма на сков. По ве ќе то-
вар откол ку бе не фит. Ка ко 
то вар на грб го но си пре-
зи ме то Ма на сков. Пр во то 
по ја ву ва ње во ре пре зен та-
тив ни от со став бе ше прос-
ле де но со ни за не га тив ни 
ко мен та ри – та му е са мо 
за тоа што е Ма на сков... Во 
Ср би ја на ми на то то пр венс-
тво по ка жа де ка баш и не 
е та ка, но зли те ја зи ци не 
за пи ра ат... Овој пат Ма на-
сков до ка жа де ка тој е Де-
јан Ма на сков, а не са мо син 
на Пе пи Ма на сков. Се ко ја 
чест Де јан! Не са мо за го лот 
про тив Ср би ја во, бу квал но, 
пос лед на та ми ну та. Се ко-
ја чест за по жр тву ва но ста, 
се ко ја чест за игра та на ова 
пр венс тво. 

Ма на сков, игра чи ште то 
што ја од не се Ма ке до ни ја 
по на та му. Тој исти от Ма на-
сков пред са мо не кој ме сец 
бе ше свир кан, на вре ду ван, 
ома ло ва жу ван од 5.000 Ма-
ке дон ци. Ма на сков гу бит-
ни кот се га е Ма на сков ца-
рот, Ма на сков ле ген да та... 
Се га му би ло про сте но сѐ. 
А што тре ба да му се про-
сти?! Тоа што сме тал де ка 
ни ко гаш не ма да за и гра 
за „Вар дар“ и што на крај 
пот пи ша за „Вар дар“. Тоа 
што го из би ра нај до бро то 
за сво ја та ка ри е ра, за сво-
јот на пре док, што во ед но ѝ 
но си и ус пех на Ма ке до ни ја. 

ИгрА ЧИ ШТе То ИСВИр КА но оД  5.000 МА Ке Дон цИ

тоа. Да се ос ло бо ди ме од тие 
не по треб ни пре дра су ди и 
да ги за тво ри ме го ле ми те 
усти. Си те сме екс пер ти во 
ту ѓа бран ша. Си те сме нај-
до бри тре не ри, си те зна е ме 
по до бро од тие што го пра-
ват тоа. А да бе ше та ка, кон-
крет но во слу ча јот, ќе бев ме 
на те рен, ќе се бо рев ме на 
пар ке тот со ла вов ско ср це, 
не ма ше да се ди ме до ма во 
удоб ни те фо тел ји со пи во 
и со ќе ба пи и да ка жу ва ме 
де ка „моч ко то не знае да 
игра  ра ко мет“. Ко га гу бат, 
ра ко ме та ри те гу бат, ко га 
по бе ду ва ат „ние по бе ду ва-
ме“. Ма ке до ни ја гу би, Ма-
ке до ни ја по бе ду ва. Тие се 
бо рат под цр ве но-жол то то 
зна ме, тие ја прет ста ву ва-
ат на ша та зем ја. Тие та му 
се Ма ке до ни ја!  Ма на сков, 
Бор ко, Сто ле, Ки ре, жу ти, 
Фи лип, Ми тков, Џом ба, На-
ум че, При бак, Ој ле ски, Јо-
но ски, Вел ко, Дуп ја ча нец, 
Куз ма нов ски, Пе шев ски, 
Мар ков ски...  � (Р.Р.)

Де јан Ма на сков
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еКоноМИЈА

 И додека 
граѓаните врз 
својот џеб не 
го чувствуваат 

драстично  
поевтину-

вањето и има-
ат впечаток 

дека од годи-
на во година 

трошат сѐ 
повеќе и по-
веќе пари за 
намирување 

на елементар-
ните потреби, 
трговците убе-

дуваат дека 
во малопро-

дажба цените 
постојано 

паѓаат

КОЈ ЌАРУВА НА НАФТАТА?
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Пишува | Александрија Стевковска  

И додека кај храната се регистрирани одредени поевтинувања, 
кај некои производи се забележани и поскапувања. Анализите 
меѓу трговците покажуваат дека поголем дел од производите тие 
сега им ги нудат поевтино на граѓаните. Сепак, потврдуваат и дека 
некои производи и услуги поскапуваат, па кога на крајот сѐ ќе се 
измери и премери, за семејниот буџет, практично, нема разлика во 
трошоците или, можеби, тие и се зголемуваат

граѓаните не го 
чувствуваат 
поевтинувањето

имаат впечаток дека од годи-
на во година трошат сѐ повеќе 
и повеќе пари за намирување 
на елементарните потреби, тр-
говците убедуваат дека во ма-
лопродажба цените постојано 
паѓаат. Според нив, влијание 
врз континуираниот пад на це-
ните има падот на цената на 
горивата, но и поевтиниот увоз 
на некои производи. Тврдат 
дека 2015 година била година 
на постојано намалување на 
цените, а трендот продолжува 
и годинава. Сепак, тие не го 
негираат фактот дека поев-
тинувањето е најзабележливо 
преку акциските продажби на 
производите.

� Можеби нема одреден пад 
на цените ако се анализираат 
по производи и групи, иако е 
јасно дека, особено минатата 
година, преку акциските про-
дажби е постигнат значаен 
ефект на поевтинување. Фир-
мите што имаат и сопствено 
производство и застапништво 
во минатата година од партне-
рите добиваа попусти на не-
кои производи, плус бенефи-
ции. Тоа овозможи постојано 
да нудат и гратис производи 
и гратис грамажа и на храна-
та и на козметиката. Притоа 
не станува збор за произво-
ди со краток рок на траење, 
туку за такви што се прода-
ваат и во редовна продажба. 
За тоа се сведоци и граѓаните 
и мислиме дека, генерално, 
трошоците во маркетите не се 
зголемуваат – велат трговците. 

И додека кај храната се регис-
трирани одредени поевтину-
вања, кај некои производи се 
забележани и поскапувања. 
Анализите меѓу трговците 
покажуваат дека поголем дел 
од производите сега ги нудат 
поевтино. Сепак, потврдува-
ат и дека некои производи и 
услуги поскапуваат, па кога 
на крајот сѐ ќе се измери и 
премери, за семејниот буџет, 
практично, нема разлика во 
трошоците или, можеби, дури 
и се зголемуваат. 

� Немам чувство дека про-
изводите во малопродажба 
поевтинуваат. Сѐ е скапо. Ги 

вртам сите маркети во гра-
дов за да начекам нешто на 
промоција и акција, па така 
успевам да спасам некој де-
нар. Ама и тоа оди на некои 
производи и услуги, чиишто 
цени се зголемени. Значи, 
сѐ на сѐ, јас не гледам дека 
цените се намалени, иако 
горивата секоја недела по-
евтинуваат. Според тоа што 
се случува на светско ниво, 
дури и поевтинувањето на 
енергентите не е реално, од-
носно нивната цена треба да 
падне многу повеќе од сегаш-
ните цени - вели скопјанецот 
Атанас Велевски. 

Предвидувањата на Народна 
банка за годинава се дека ќе 
имаме инфлација од 1,5 про-
цент по остварената нулта 
стапка во 2015 година. Се-
пак, последните показатели 
укажувале дека таа стапка, 
најверојатно, ќе биде пониска. 

� Имајќи ги предвид про-
мените во очекуваните па-
теки на движењата за 2016 
година, ризиците во поглед 
на проектираното движење 
на домашните цени во 2016 
година се, главно, надолни. 
Сепак, треба да се нагласи 
дека постои голема неизвес-
ност околу проектираното 
движење на светските цени 
на нафтата, имајќи предвид 
дека движењето на овие 
цени понекогаш е условено 
и од фактори од привремен 
карактер – посочуваат од 
Централната банка. 

Поголем пад се очекува кај 
цената на металите. Хро-
ничната состојба на висока 
понуда и на недоволна по-
барувачка, најверојатно, 
ќе придонесе за допол-
нително поевтинува-
ње на никелот и на 
бакарот и во 2016 
година. Се оче-
кува мало по с-
ка пување ду ри 
в година. Ново 
поевтинување на 
светскиот пазар ќе 
има и кај цените на 
пченицата и на пчен-
ката. 

Цената на нафтата про-
должува да паѓа дос-
тигнувајќи го најниското 

ниво во последниве 12 годи-
ни, но тоа многу малку или 
воопшто не се одразува врз 
намалување на трошоците 
за живот и врз подобрување 
на семејниот буџет. Иако ста-
тистика регистрирала дека во 
декември минатата година за 
помалку од еден процент се на-
малиле трошоците за живот во 
споредба со декември 2014 го-
дина, граѓаните тоа речиси не 
го чувствуваат. Цените на про-
изводите немаат претрпено 
надолни корекции, а и цените 
на горивата се минимално пад-
нати. Македонија официјал-
но е во дефлација, односно во 
состојба на пад на цените, а за 
тоа, барем според статистика, 
најмногу придонесува падот 
на цената на храната. И доде-
ка граѓаните врз својот џеб не 

го чувствуваат драстично 
поевтинувањето и 

 Од друга страна, климатските 
промени предизвикуваат суши 
и поплави, кои, пак, влијаат 
врз неизвесноста на цените на 
храната и нивна зависност од 
понудата и од побарувачката, 
а со оглед на тоа дека најголем 
дел од домашните финансии 
се одлеваат за храна, не може 
да се предвиди како понатаму 
ќе се движат цените. И од НБМ 
велат дека, сепак, треба да се 
има предвид дека очекувањата 
за цените на овие примарни 
производи се исклучително 
променливи, што создава не-
извесност за процената на нив-
ната идна динамика и ефекти-
те врз домашната економија, 
особено на подолг рок.

Стручњаците се едногласни 
дека временските непогоди 
предизвикуваат секоја година 
да се намалува производството 
на храна.

� Поплавите и сушите станаа 
наша реалност, која секоја 
година го зема својот данок 
со помало производство на 
храна. Тоа, пак, влијае врз неј-
зината понуда и цена, за која 
е малку веројатно дека ќе се 
намалува. Помалата понуда и 
зголемената побарувачка за 
храна е наша иднина која се 
одразува и врз економиите 
на земјите што произведува-
ат, но и на тие што увезуваат 
храна. Факт е дека времето на 
евтина храна заврши - тврдат 
агроекономистите. �    



Бизнисот оваа недела Бизнисот оваа недела
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Индустриската зона „Неготино“ ќе се проширува на нови 33 
хектари поради интересот за купување парцели на оваа лока-
ција. За таа цел, Владата донела одлука за давање согласност за 
трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште. Вкуп-

ната површина на земјоделското земјиште за кое е дадена согласност за 
негова трајна пренамена во градежно е со вкупна површина од 324.464 
квадратни метри и се наоѓа во непосредна близина на постојната ин-
дустриска зона „Неготино“.

Пет странски 
ком пании за 
неполна недела 
ги промовираа 
своите инвести-

ции во земјава. Сите заедно 
ќе реализираат инвестиции 
во вкупна вредност од 71 
милион евра, а ќе се отворат 
1.450 нови работни места. Во 
битолското село Кравари по-
чна со работа новоотворената 
фабрика за производство на 
чипс. Владата и индиската 
групација БРГ во Велес го 
потпишаа договор за реа-
лизација на инвестиција во 
која ќе биде рестартирана 
поранешна „Порцеланка“. Гер-
манската компанија „Церман 
електромехатроник системс“ 
(ГЕС) го потпиша договорот 
за реализација на инвести-
цијата. Во Прилеп почна со 
изградба фабрика на герман-
ската компанија „Акомпласт“. 
Инвестицијата на италијан-
ската „Кондоте“, која ќе гра-
ди хидроцентрали во Маке-
донија, изнесува вкупно 19 
милиони евра.

Германската економија, најголе-
мата во Европа, ѝ одолеа на грч-
ката и на емигрантска криза, за-
бавувањето на порастот во Кина и 
на геополитичките неизвесности, 
и порасна во 2015 година за 1,7 

отсто, надминувајќи за првпат во историјата 
вредност од 3.000 милијарди евра. Во 2015 
година германскиот БДП за првпат во ис-
торијата надмина 3.000 милијарди евра, 
достигнувајќи 3.027 милијарди евра. Ис-
товремено, Германија оствари суфицит во 
државниот буџет од 16,4 милијарди евра, 
што одговара на околу 0,5 отсто од БДП. Ова 
е втора година по ред германските јавни 
финансии да бидат во плус.
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Свет македонија

Цената на суровата нафта од типот 
брент за испорака во март падна за 
7,18 отсто на 28,81 долари за еден 
барел, додека американската лесна 

нафта на берзата во Атланта се тргуваше по 
цена од 29,1 долари за еден барел. Истовремено, 
доларот на берзата во Москва порасна за 2,3 
проценти на 77,8 рубли, додека еврото се засили 
3,2 проценти на 85,3 рубли, наведува руската 
агенција ТАС. Водечките индекси во Европа и на 
Волстрит загубија во петокот повеќе од два отсто 
од вредноста, откако цените на нафтата паднаа во 
очекување на враќањето на иранската нафта на 
пазарите. Европските акции паднаа на најниско 
ниво од декември 2014 година, поради големите 
загуби на акциите на рударските компании.

Со укинување на санк-
циите Иран добива 
пристап до своите 
активи во вредност 
од 32,6 милијарди до-

лари, замрзнати во странски банки, 
соопшти шефот на иранската цен-
трална банка Валиука Сеиф. Спо-
ред шефот на централната банка 
на Иран, системот за меѓународни 
меѓубанкарски трансакции СВИФТ 
ќе биде достапен на иранската цен-
трална банка и на другите ирански 
банки по седум до 10 дена. Откако 
Меѓународната агенција за атомска 
енергија (МААЕ) објави дека Иран 
ги исполнил условите за стапување 
во сила на историскиот нуклеарен 
договор меѓу Техеран и светските 
сили, ЕУ објави целосно, а САД де-
лумно укинување на санкциите.

Меѓународните 
рус  ки резерви, кои, 
главно, се состојат 
од злато и од стран-

ски валути, се намалени за 2,1 
милијарда долари од 25 декем-
ври до 8 јануари годинава. Како 
што соопштува централната 
банка на Русија, сега меѓуна-
родните резерви изнесуваат 
368,1 милијарди долари.Меѓу-
народните резерви на Руската 
Федерација се високо ликвидни 
странски активи, кои ги управу-
ва Централната банка на Русија. 
Резервите се состојат од стран-
ска валута, специјални права за 
влечење и резервна позиција во 
Меѓународниот монетарен фонд 
и монетарното злато.

Даночните обврзни-
ци во еден регион во 
Швајцарија се соочија 
со необично барање 
на даночните власти: 

ги молат да го одложат намиру-
вањето на сметките и тоа за што 
подоцна. Имено, даночните власти 
на кантонот Цуг ги укинале приви-
легиите за рано плаќање данок и ги 
замолиле граѓаните што е можно 
подолго да го одложат плаќањето 
на даночните обврски. Во Швајца-
рија каматните стапки во банките 
се негативни, па кантонот Цуг не 
сака да насобира готовина за да 
избегне плаќање камати. Според 
процените на „Фајненшл тајмс“, 
Цуг на тој начин ќе заштеди околу 
2,5 милиони швајцарски франци 
годишно.
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Почна и практично спроведување 
на проектот „Купи куќа за млади“, 
преку усвојување на измените 
на Законот за субвенционирани 
станбени кредити во Собранието.

„Купи куќа за млади“, е наменет 
за млади луѓе до 35 години, кои 
немаат сопствен дом и претставува 
подобрување на условите од 
проектот „Купи куќа за млади“, 
односно овозможува младите 
лица да добијат повисок износ 
на субвенции и подолго да бидат 
субвенционирани доколку преку 
проектот земат кредит за купување, 
изградба, надградба или доградба 
на куќа. Има две опции што им се 

понудени на младите луѓе преку 
„Купи куќа за млади“,. Првата 
опција предвидува за период од 
осум години да се субвенционира 
80 отсто од месечната рата- глав-
нина и камата, а следните три 
години да се субвенционираат 50 
отсто од месечната рата при што 
максималниот износ за кредит 
може да достигне 50.000 евра. 
Втората опција е доколку лицето 
нема доволно средства за учество 
за да добие станбен кредит тогаш 
се овозможува 100 отсто покритие 
на учеството од страна на Владата, 
кое максимално може да достигне 
12.500 евра за кредит од 50.000 
евра. 
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Прометот во индуст ри-
јата во ноември 2015 
година, во однос на 
но ември 2014 година, 

бележи пораст од 10,9 отсто, објави 
Државниот завод за статистика. 

Прометот во индустријата остварен 
на домашниот пазар во ноември 
2015 година, во однос на ноември 
2014 година, бележи пораст од 4,2 
отсто, а прометот остварен на стран-
ски пазари бележи пораст од 12,7 
отсто. Гледано по сектори, прометот 
во индустријата во секторот рудар-
ство и вадење камен во ноември 
2015  година, во однос на ноември 
2014 година, бележи пораст од 13,5 
отсто, а во секторот преработувачка 
индустрија бележи пораст од 10,9 
отсто. Прометот во индустријата во 
ноември 2015 година, во однос на ок-
томври 2015 година, бележи пад од 
4,1 отсто, додека во периодот  јану-
ари-ноември 2015 година, во однос 
на периодот јануари-ноември 2014 
година, пораст од 9,2 отсто.

Скопскиот аеродром е 
прогласен за најбрзо-
растечки во регионот. 
Минатата 2015 година 
бележи стапка на пораст 

од 20,2 отсто, објави специјализира-
ната веб-страница „Ексју авитејшн 
њус“.  Со воведување шест нови 
маршрути, го престигна љубљан-
скиот „Јоже Пучник“ и се позициони-
раше како најзафатен аеродром на 
просторот на поранешна Југославија, 
кој за една година бележи пораст од 
176  отсто. Топ пет дестинации за 
македонските патници се Истан-
бул, Цирих, Виена, Малме и Базел. На 
најфреквентниот ден на скопскиот 
аеродром -  8 август, ималo речиси 

6.736 патници. Најмногу превезени 
патници, исто така, имало во август, 
чијашто бројка достигнала преку 
173.000 патници. Во моментов од 
скопскиот аеродром се оперира со 
31 дестинација, а според најавите 
годинава се очекува воведување на 
уште најмалку четири релации.

about:blank


Г ерманците, основачи и финан-
сиери на повоената унија, ги 
затворија своите граници за 

бегалците, обидувајќи се да ѝ по-
могнат на канцеларката што доз-
воли влез на милион емигранти 
политички да опстане. Па, зошто 
да не? Тие одлучиле да ја заживеат 
германската марка.

Тоа не е фантазија на тврдокорни-
те евроскептици туку вистински 
страв изразен на највисоко ниво 
во Берлин и во Брисел.

Ова го кажаа минатата недела канце-
ларката Ангела Меркел, чиј рејтинг 
значително опадна по новогодиш-
ните напади во Келн за кои се об-
винуваат баратели на азил, и прет-
седателот на Европската Комисија, 
жан-Клод Јункер.

Јункер ја повтори Меркел, преду-
предувајќи дека централните еко-
номски остварувања на заеднички-
от пазар и еврото се изложени на 
ризик од некохерентни, национа-
листички реакции за миграцијата 
и други кризи. Тој ги повтори пре-
дупредувањата дека Европа ја има 
својата „последна шанса“, дури и 
ако тој сѐ уште се надева дека тоа 
не е „почетокот на крајот“.

Меркел, која се соочува со проблеми 
меѓу нејзините конзервативни под-
држувачи како и од противниците, 
ја нарече Европа „ранлива“, а судби-
ната на еврото „директно поврзана“ 
со решавањето на кризата со мигра-

цијата, истакнувајќи го ризикот од 
сериозни економски турбуленции и 
ризикот од формално демонтирање 
на институциите на ЕУ.

На некои им се чини дека обичните 
заплашувачки тактики насочени 
кон европските држави што можат 
премногу да изгубат од колапсот на 
ЕУ – Грција и Италија, го одолго-
влекуваат контролирањето на ме-
дитеранската граница на блокот, 
а источните Европејци што имаат 
корист од германските субвенции 
и од работните места во производ-
ствените снабдувачки синџири 
негодуваат на барањата дека тие 
можат да помогнат и да прифатат 
бегалци.

Германците, исто така, добиваат 
мала помош од коосновачот на ЕУ, 
Франција, чии лидери се плашат од 
зголемувањето на антиимигрант-
скиот Национален фронт, или од 
трета сила на Унијата, Велика Бри-
танија, која се соочува со внатрешна 
дебата за тоа дали да се откаже од 
европскиот клуб.

Значи, празна закана или не, напори-
те да се вклучи помошта од Турција 
покажува мал знак за спречување на 
бегалците да пристигнат на грчките 

плажи и германските и европските 
претставници предупредуваат дека 
без големо намалување на напливот 
на бегалци или без промена на ми-
слењето на другите членки на ЕУ да 
го ослободат Берлин од осамената 
задача за сместување на бегалците, 
Германија можеби ќе ги затвори 
своите врати, продлабочувајќи ја 
кризата оваа пролет.

германските предупредувања
Додека конзервативните сојузници 
на Меркел во јужниот пограничен 
дел на Баварија бараат таа да ги запре 
претежно муслиманските азиланти 
пред регионалните избори во март, 
нејзиниот министер за финансии 
упати една од своите препознатли-
ви закани до колегите од ЕУ за тоа 
што би можело тоа да значи за нив.

- Многумина мислат дека тоа е гер-
мански проблем - рече Волфганг 
Шојбле на средбите со колегите ми-
нистри за финансии на ЕУ во Брисел. 
- Но, ако Германија го прави тоа 
што сите го очекуваат, тогаш ќе 
видиме дека тоа не е германски 
проблем, туку европски.

Високите сојузници на Меркел ра-
ботат напорно за да се задуши бун-

тот на парламентарната партија 
што се закануваше да ја попречи 
финансиската помош што ја за-
чува Грција во еврозоната мина-
тата година. Но притисокот е сѐ 
поголем за националните мерки, 
како што се граничните огради, за 
кои Меркел како дете од Источна 
Германија рече дека не може да 
ги поддржи.

- Ако се изгради ограда, тоа е 
крајот на Европа онаква каква 
што ја знаеме - изјави еден висок 
конзервативец. - Треба да бидеме 
трпеливи.

Висок германски претставник 
изјави дека, сепак, времето исте-
кува.

- Канцеларката бара повеќе вре-
ме од нејзината партија - рече 
тој. - Но... тој наратив... ја губи 
уверливоста што можеби ја има-
ше во октомври или во ноември. 
Ако ја додадете и дебатата за 
Келн, таа се соочува со сѐ потеш-
ка ситуација.

Тој истакна дека бројот на бегалци 
не опаднал драстично во текот 
на зимските месеци како што се 
очекуваше.

- Замислете само што ќе се случи 
кога ќе се подобрат временските 
услови - рече тој.

Стравувања за шенгенската 
зона

Меркел и Јункер експлицитно ги 
поврзаа новите национални гра-
нични контроли во шенгенската 
зона со колапс на единствениот па-
зар во срцевината на блокот, како 
и на еврото. И двете ќе уништат 
работни места и ќе ја уништат еко-
номијата.

- Без шенгенската зона... еврото 
нема смисла - изјави Јункер на но-
вогодишната прес-конференцијата. 
- Историската национална огор-
ченост повторно се појавува - до-
даде тој - обвинувајќи ја неговата 
генерација лидери во ЕУ за упропас-
тување на наследството на основа-
чите на Унијата кои ја преживеале 
Втората светска војна.

Меркел сѐ уште не укажа на тоа дека 
Берлин може да ги следи соседни-
те земји како Австрија и Данска во 
натамошното затегнување на гра-
ничните проверки за да се спречи 
влезот на илегални бегалци. Но, таа 
јасно стави до знаење дека Европа 
може да настрада.

- Никој не може да се преправа 
дека може да се има заедничка 
валута без можност да се преми-
нуваат границите релативно лес-
но - изјави таа на деловен настан 
минатата недела.

Приватно, германските претстав-
ници се поексплицитни. - Имаме 
рок до март, можеби до лето, за 
европско решение - изјави друг 
германски официјален претстав-
ник. – Во спротивно, шенгенската 
зона ќе пропадне.

Висок официјален претставник на ЕУ 
беше подеднакво директен: -Постои 
голем ризик дека Германија ќе ги 
затвори границите. Според тоа, без 
шенгенската зона... Постои ризик 
дека самитот во февруари ќе го запо-
чне одбројувањето до нејзиниот крај.

На следниот самит на лидерите на 
ЕУ за еден месец отсега, следуваат 
средби што минатата година беа 

одбележани со договор за стра-
тегија за миграција, а следуваат 
и препирки околу неуспехот да се 
имплементира тој договор.

Од 160.000 баратели на азил за 
кои лидерите на ЕУ се согласија во 
септември да се распределат меѓу 
земјите-членки, помалку од 300 се 
преместени.

Берлин и Брисел продолжуваат да 
вршат притисок за поголема рас-
пределба низ Европа. Но, малкуми-
на се надеваат на тоа - еден висок 
германски официјален претставник 
тоа го нарекува „јалова работа“.

Турскиот клуч
Лидерите на ЕУ надежта ја гледаат 
во помошта на турскиот претсе-
дател Таип Ердоган, човекот што 
многумина од нив го сметаат за 
диктатор.

Берлин се залага за повеќе пари од 
ЕУ за Анкара, повеќе од договорени-
те три милијарди евра, што Италија 
го блокира. Некои Германци пред-
лагаат едноставно користење на 
германски средства за да се запре 
напливот на бегалци од Турција.

Официјални претставници на ЕУ 
велат дека е премногу рано за па-
ника. Напливот на бегалци овој 
месец опаднал. Податоците на ОН 
покажуваат дека бројот на бегалци 
во јануари изнесува половина од 
дневната стапка од 3.500 бегалци во 
декември. Напредокот го вклучува 
потегот да им се дозволи на околу 
2.1 милиони сириски бегалци во 
Турција да се вработат. ЕУ ќе фи-
нансира повеќе училишта за деца-
та-бегалци.

Сепак, еврокомесарот за миграција, 
Димитрис Аврамопулос, кој патува 
за Берлин во понеделник, изјави за 
Европскиот парламент минатата 
недела: - Ситуацијата се влошува.

Бегалската криза ја загрози „срце-
вината на Европската унија“, рече 
тој, велејќи дека не постои основа 
за оптимизам, освен дека „оптимиз-
мот е последната линија на нашата 
одбрана“. 

додека конзервативните 
сојузници на меркел во 
јужниот пограничен дел 
на Баварија бараат таа 
да ги запре претежно 
муслиманските азиланти 
пред регионалните 
избори во март, нејзиниот 
министер за финансии 
упати една од своите 
препознатливи закани до 
колегите од еу за тоа што 
би можело да значи тоа 
за нив

Дали вака завршува „европа“?
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облечени во бело руво и пеат „Во 
Јордание...“ Откако ќе се фрли кр-
стот во езерото, оној што ќе го фати 
се смета за најсреќен и потоа тој со 
својата тајфа оди по куќите каде 
што добиваат подароци и пари.

Во записите на собирачите на на-
родни умотворби, опишани тра-
диционални настани и случки во 
Струга, се вели дека на фрлањето 
на крстот во реката Црн Дрим при-
суствувале сите, и христијаните 
и муслиманите. По фрлањето на 
крстот во водата, сите се миеле за 
здравје. ‘Ржана слама (чукајнца) 
најмногу натопувале муслимани-
те, зашто тие повеќе се занимавале 
со земјоделство и со сточарство. Со 
водата земена од реката се попр-
скувале куќата, дуќанот, стоката, 
итн. Водата наполнета на Водици 
се чувала за лекување преку це-
лата година.

Кузман Шапкарев забележал дека 
во минатото во Скопје бил познат 
обичајот капење на младоженците. 
Првиот ден од празникот ги капеле 
зетовците и машките деца првенци, 
а вториот ден невестите и женски-
те деца, исто така, првенци. Овој 
обичај се изведувал на тој начин 
што ги носеле на реката Вардар, а 
таму попот по специјален обред ги 
попрскувал со пеана вода. Познато 
е дека на првиот ден од празникот 
по коледица одат само мажите, а 
вториот ден само жените.

Во селото Зубовце, традицијата за 
Водици е создавана со генерации 
и е прифатена од генерации. Кум-
ството и водичарските обичаи во 
Зубовце почнуваат со сучењето на 
врвките во куќата што го има кр-
стот. Со сучената врвка се врзува 
крстот, со толку китчиња босилек 
колку што има куќи во маалото. На 

19 јануари, Водици, стариот кум го 
носи котлето заедно со крстот во 
црква, крстовите се одврзуваат и 
се предаваат на новите кумови. Тие 
излегуваат од црквата со крстот 
завиен во крпа и ставен врз глава, 
првите неколку чекори од влезот 
на црквата што ќе ги зачекорат ги 
двои од полевањето со околу сто 
литри студена вода на еден кум, од 
страна на група млади зубовчани. 
Така покиснати со вода до кожа, 
новите кумови ги носат крстови-
те во својата куќа. Доаѓањето на 
крстот дома се пречекува свечено 
и многу радосно. Сите членови на 
семејството го бакнуваат крстот. 
Крстот кај новиот кум останува 
дома сè до идните Водици.

Во долнореканското село Битуше, 
овој ден со векови се празнува ав-
тентично. Сите одат во црквата 
„Св. Архангел Михаил“, каде што 

Времето треба да 
биде студено, инаку 
преку целата година 
ќе владеат разни 
болести и многу свет 
ќе изумре, затоа што 
кога има снег и кога 
е студено, болестите 
не можат да владеат. 
Ако на Водици има 
снег, тогаш годината 
ќе биде бериќетна, 
сметале старите

Во минатото, Водици бил празник на сите без оглед на 
вера и на народност

СО РАЗЛИЧНИ ОБИЧАИ ВО СЕКОЈ КРАЈ ОД  
МАКЕДОНИЈА СЕ ПРАЗНУВА БОГОЈАВЛЕНИЕ

П разникот Водици или Богојавле-
ние, народот го празнува како 
еден од најголе ми те христијан-

ски празници, зашто на тој ден, според 
верувањето, Исус Христос е крс тен од 
свети Јован Крстител во реката Јордан. 
Големиот христијански празник Води-
ци се празнува со различни обичаи во 
секој крај од Македонија.

Во кичевскиот крај, овој празник неко-
гаш се прославувал три дена: првиот 
ден го нарекувале Машки Водици, вто-
риот ден женски Водици и последниот 
ден го нарекувале Кокошкини Водици, 
а денес се празнува само два дена. Пр-
виот ден од Водици ги капеле зетовци-
те и машките деца, додека вториот ден 
ги капеле невестите и женските деца. 
Кумовите на овој ден одат од куќа во 
куќа и коледаат, а за возврат добиваат 
колбаси. Домаќинките неколку дена 
претходно се подготвуваат за големиот 
празник. На секоја трпеза треба да има 

пача, односно пивтија и адетот 
е додека се прават да не пробу-
ваат од нив затоа што е строг 
пост. Утрото на Водици, по ста-
нувањето, треба да се проба од 
нив. Прославувањето почну-
ва со утринската литургија 
по црквите, каде што обично 
одат повозрасните членови, а 
кога ќе заврши тие одат дома 
и носат светена вода.

- Водичарските празнувања 
во Охрид, и во минатото и 
денес, се вбројуваат меѓу 
најголемите празници и 
празнувања во годината. За 
овој ден карактеристично е 
избирањето „кумови“, што 
укажува на постоење на ин-
тересна институција нарече-
на „кумство на Свети Јован“. 
Водичарските празнувања во 
Охрид започнуваат со денот 
пред Богојавление. На тој ден 
почнуваат подготовките за 
предавање на кумствата и 
на крстовите. Тие се украсу-
ваат со босилек и со црвен 
конец, се носат во црква каде 
што треба да се пее молит-
ва. Се носи и котле со вода, 
која, исто така, треба да се 
освети од свештеникот. На 
овој чин задолжително при-
суствуваат и стариот и нови-
от кум кои се договараат за 
„распашувањето“ и за „опа-
шувањето“ на кумствата и на 
крстовите - велат познавачите 
на македонските обичаи. По 
завршувањето на црковните 
литургии, тргнува литијата на 
чие чело се владиката и попо-
вите од црквите „Света Бого-
родица Каменско“, „Св. Никола 
Геракомија“ и „Свети ѓорѓија“, 
а по нив одат млади момчиња 
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присуствуваат на литургија, а потоа 
млади момчиња ги носат црковните 
знамиња, иконите и другите рекви-
зити и со литија по тесните улички 
се упатуваат кон селската река каде 
што се фрла крстот.

жителите на Гари, празникот Во-
дици го одбележуваат на свечен и 
на достоинствен начин со посебни 
обичаи останати од дамнина, кои се 
пренесуваат до денешни дни.

- Разликите постојат само во ма-
совноста, односно во бројноста на 
учесниците на празнувањето и во 
начинот на организирање - вели 
Стево Лазаревски.

Празнувањето започнува вечерта на 
17 јануари. Мештаните се собираат 
во  кумовата куќа каде што се врти 
врвката меѓу сите присутни и се 
намотува на крстот. Сето тоа е про-
следено со веселба, со свирење на 
гајда, со пеење и со играње. Вториот 

ден, 18 јануари (Водокрст), почну-
ва од куќата на кумот каде што се 
служи посен појадок и се тргнува со 
крстот во секоја куќа во селото која 
е отворена. Домаќините на крстот 
врзуваат пари за здравје и за среќа 
на сите во фамилијата, а потоа кумот 
ја крши погачата и ја благословува 
куќата, а кумовата тајфа го собира 
останатото од чиниите по масата, а 
тоа најчесто се: портокали, јаболка, 
ореви, костени... На овој ден се пее 
песната „Во Јордање крштајушти сја 
тебе господи...“

- По удирањето на камбаните 
кумот го носи крстот во црква, 
каде што се собира цело село. Во 

црква се свети вода од која секое 
семејство полни по едно шишен-
це кое го носи дома и се пие за 
здравје во текот на целата годи-
на. Потоа се излегува од црквата 
и се формира колона, напред се 
три момчиња со црковни барјаци 
и една со икона од св.Јован. Глет-
ката е импозантна бидејќи сите 
присутни во селото учествуваат 
во колоната. Фрлањето на крстот 
е најважниот настан и се прави во 
Гарска река, каде што момчињата 
скокаат по крстот. По фаќањето 
на крстот, кумот организира ру-
чек и прослава за сите во селото. 
Гостите ја почнуваат веселбата 
со песни и со ора и со познати-

те Мајовци, кои се по потекло од 
Гари - раскажува Лазаровски.

Во Волино, 19 јануари Богојавле-
ние - Водици е денот што сите го 
чекаат со возбуда. Тоа е денот кога 
крстот се предава од старите на но-

вите кумови. Во Волино, Водици се 
празнува само еден ден (19 јануари). 
Утрото, на знакот од камбаната се 
оди во црквата „Св. Богородица“ 
каде што има богослужба, односно 
Богојавленска литургија, потоа се 
вадат црковните бајраци и икони и 

се оди на сретсело, на местото каде 
што се врши фрлањето на крстот, 
во регулираниот тек на речното 
корито. По крстот се фрлаат само 
членови на оние домаќинства кои 
редоследно треба да го преземат 
кумството.

- На Водици треба да биде сту-
дено - велат старите гевгеличани, 
инаку преку целата година ќе вла-
деат разни болести и многу свет ќе 
изумре, затоа што кога има снег и 
кога е студено, болестите не можат 
да владеат. Старите гевгеличани 
сметале дека доколку на Водици 
има снег, тогаш годината ќе биде 
бериќетна, односно родна.

Рано наутро се одело во црква 
каде што се слушала литургијата, 
на која се свети водата. На Водици 
крштеникот одел кај кумот на гос-
ти и таму ручал, истото го прават и 
младоженците кои во изминатата 
година правеле свадба. Обичајот 
вели дека со посетата на кумот, со 
ручањето и со изигрувањето на 
„саир-оро“ се симболизира среќ-
ниот и весел живот. После тоа се 
одело дома. Децата кои се родени 
тие денови се крстеле на Водици 
со студена вода. 
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 Запознаени ли се македонските 
осигуреници со своите права, кои се 
во надлежност на Фондот за здрав-
ствено осигурување?
СТЕФАНОВСКИ: Една од нашите стра-
тегиски цели и приоритети е што по-
веќе граѓани да ги осознаат правата 
што ги дава ФЗО. Фондот, како финан-
сиска институција, има обврска да ги 
обезбеди здравствените услуги за 
македонските осигуреници. Алатки-
те што ни стојат на располагање и кои 
ги користиме се нашата веб-страница, 
прес-конференциите, споделувањето 
на новините преку нашите договорни 
субјекти, а тоа се матичните лекари, 
стоматолози, гинеколози, сите док-
тори што работат во здравствениот 
систем, печатење и делење промотив-
ни летоци, брошури. Од поново време 
користиме и СМС и директни теле-
фонски јавувања, потоа електронска 
пошта, социјалните мрежи. Како ФЗО 
ги користиме сите современи алатки 
за комуникација во јавноста за што по-
голем број осигуреници да дознаат за 
своите права и да може да ги ползуваат 
во системот на здравствена заштита. 
Секој што ќе забележи одреден про-
блем или доколку некое право му е 
оневозможено ја има на располагање 
бесплатната телефонска линија, која е 
објавена на нашата веб-страница.

 Фондот за 2016 година има ис-
ториски најголем буџет од фор-
мирањето. На што ќе се потро-
шат најголем дел од средствата 
со кои располага?
СТЕФАНОВСКИ: Буџетот на ФЗО е 
двојно зголемен од кога е форми-
ран Фондот во ноември 2000 годи-
на. Буџетот за 2016 година изнесува 
25 милијарди и околу 600 милиони 
денари, што е, пак, повеќе за око-
лу една милијарда и 400 милиони 
денари, за разлика од буџетот во 
2015 година. Тоа значи дека многу 
повеќе средства се на располагање 
за здравствениот систем и многу 
повеќе средства ќе бидат инвести-
рани во подобрување на услугите. 
ФЗО е стратегиски купувач на ус-
луги од здравствените установи. 
Од оваа година воведовме проект, 
а тоа е директна посета на здрав-
ствените установи и договарање 
буџет директно на терен и може 
да кажеме дека најголем дел од 
средствата ќе биде инвестиран во 
јавните здравствени установи и тоа 
во спроведување нови методи, во 
усовршување на постојните, затоа 
што ние силно сме убедени дека во-
ведувањето нови методи значи на-
предок во медицината. Здравство-
то во секоја земја е директно врзано 
со економската сила на земјата. Ако 
во 2006 година во Македонија ра-
ботеле околу 560 илјади луѓе, во 

2015 година нововработени се 150 
илјади луѓе, кои издвојуваат про-
цент од сопствената плата и тие 
средства, преку Министерството за 
финансии, завршуваат во Буџетот 
на ФЗО. Зголемениот број врабо-
тувања директно влијае на ФЗО, 
преку издвојувањето процент за 
здравствено осигурување од бру-
то-платата (7,3 проценти). Тој про-
цент директно завршува во ФЗО и 
ние тие пари ги префрлуваме до 
здравствените установи за да обез-
бедиме доволен број здравствени 
услуги. Ова е едно од најмалите 
издвојувања во ЕУ.

 За лекување во странство е 
планирано да се потрошат 300 
милиони денари. Кои случаи се 
приоритетни за Фондот?
СТЕФАНОВСКИ: Без разлика на су-
мата што е наведена како буџетска 
ставка за лекување во странство, 
финансиските средства за оваа 
намена се неограничени. Ние ќе 
потрошиме толку средства колку 
што има потреба за да им излеземе 
в пресрет на нашите осигуреници 
и да ги испратиме на лекување во 
странство доколку таква интер-
венција не се врши кај нас, а тоа е 
потврдено од стручните конзили-
уми на соодветната клиника каде 
што се третира пациентот. За нас 
приоритет се сите случаи за кои е 
поставена таква дијагноза за која 
нема можност да се лекува во Ма-
кедонија. Клучна улога во целиот 
систем има стручниот конзилиум 
на соодветната клиника затоа што 
со соодветен параф на соодветни-
те лица во таа институција треба 
да биде издадено конзилијарно, 
стручно мислење, кое ќе наведе 
дека таа интервенција не се врши 
во Македонија. Во изминатиот 
период направивме низа админи-
стративни кратења, односно зна-
чително го скративме периодот на 

донесување одлуки по добиено 
барање за лекување во странство. 
Ако стручниот конзилиум на соод-
ветната клиника смета дека стану-
ва збор за витално загрозувачка 
ситуација, тогаш ФЗО е обврзан 
да одговори на барањето и да го 
испрати лицето на лекување во 
странство во најкраток рок. Еден 
предмет на смее да биде разгле-
дуван повеќе од трипати. Напра-
вивме специјализиран тим, кој има 
задача да ги следи сите социјални 
мрежи и медиуми и да ги лоцираме 
сите пациенти што бараат помош 
на различни начини, да контакти-
раме со нив и да им укажеме на 
правните норми и на сите чекори 
што треба да ги преземат, да се 
јават на лекар, да се обидат да до-
бијат конзилијарно мислење и да 
поднесат барање до ФЗО.

 Најавивте неколку проекти 
како „Фондот поблиску до пен-
зионерите“, „Фондот се грижи 
за хроничните болни“, потоа 
заменување на класичното ад-
министративно работење со 
електронско работење, проек-
тот за електронски потврди за 
крводарителите. Колку ова ќе 
ја подобри работата и ефикас-
носта на ФЗО?
СТЕФАНОВСКИ: Добар дел од про-
ектите се посветени на формална 
и на неформална комуникација 
со различни категории осигуре-
ниците за да ги запознаеме со 
одредени права што ги имаат во 
здравствениот систем. Имаме од-
лична соработка со здруженијата 
на пензионерите, организираме 
работилници на кои стручни лица 
од ФЗО ги пренесуваат новините. 
Проектот „Фондот се грижи за хро-
ничните болни“ го почнавме лани 
и е наменет да комуницира со тие 
луѓе што имаат хронични болести 
од трите најчести незаразни бо-
лести – кардиолошки, бубрежни 
болести и дијабет. Тимови од ФЗО 
комуницираат со овие луѓе. Имаме 
и отворени денови на ФЗО, а наш 
силен фокус е развивањето елек-
тронски услуги што ќе ја заменат 
досегашната класична работа на 
ФЗО. Тоа значи дека нашите осигу-
реници и сите фактори добар дел 
од постапките ги вршат директно 
од ординацијата или од дома. Еден 

од тие проекти е и електронската по-
тврда за крводарители, кој е еден од 
поуспешните проекти на ФЗО. Да им 
се даде можност на тие што оствариле 
право на крводарители да остварат 
и право на здравствена заштита. 
Здравствениот работник директно 
во софтверот може веднаш да види 
дека тој како крводарител има право 
на здравствена заштита. Овој про-
ект го работевме со Институтот за 
трансфузиска медицина и наидува на 
одличен прием. Подготвуваме уште 
еден сет мерки, со единствена цел 
што помалку да се минува време во 
администрација.

 Најголем дел од средствата од 
буџетот на Фондот се планирани 
за постапката за вонтелесно опло-
дување. Каков е интересот?
СТЕФАНОВСКИ: Пакетот за постап-
ката за вонтелесно оплодување, кој 
чини околу 80 илјади денари, ком-
плетно го презема ФЗО. Сметам дека 
тоа е огромно олеснување за луѓето 
што аплицираат за вонтелесно оп-
лодување, а сега тоа се однесува и 
за трето и за четврто дете. Имаме 
дозволено бесплатно вонтелесно 

оплодување за прво, второ, трето 
и за четврто дете до три обиди во 
една од деветте институции со кои 
ФЗО има склучено договор.

 Рак-рана долго време беше ис-
платата на породилното боледу-
вање. Доцни ли денес исплатата 
на секое боледување?
СТЕФАНОВСКИ: Повеќе од шест ме-
сеци функционира новиот софтвер 
во ФЗО, кој гарантира исплата месец 
за месец на породилното боледу-
вање, но и на другите боледувања. 
Нема доцнење. Комплетно е дигита-
лизирана постапката во тој дел, нема 
човечки фактор, поврзани сме со УЈП 
од каде што се „влечат“ податоците 
за исплатите додека лицето било во 
работен однос. Штом осигуреникот 
го оствари правото на боледување, 
влегува во процесот на исплата ме-
сец за месец. Исплатата на боледу-
вањата не е врзана со исплатата на 
придонесите во фирмата. Исплатите 
се со многу висок процент, до 98 про-
центи. Секоја мајка на дете до три 
години има право на боледување 
на име на детето. Тоа може да биде 
потврдено од педијатар. 

Фондот за здравствено осигурување (Фзо) има склучено договори за 
соработка со 3.231 субјект и тука влегуваат матичните стоматолози, 
лекари, гинеколози, јавните и приватните здравствени установи. 
стратегиска цел на Фзо е вложување во примарното здравство 
бидејќи матичните лекари, стоматолози и гинеколози се капијата 
на пациентот во здравствениот систем. позицијата на матичните 
лекари треба да биде доволно добро вреднувана за да се овозможи 
тие да им посветат соодветно внимание на пациентите. затоа е 
зголемена и капитацијата кај матичните лекари и стоматолози, вели 
др Стефановски во интервју за „Република“

Д-Р САШО СТЕФАНОВСКИ, ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ |  ИН ТЕРВ ЈУздРаВjе

повеќе од шест месеци 
нема доцнење на исплатата 
на боледувањата

Раз го ва ра ше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски
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историJа

СозДАВАЊеТо нА грЧКИТе црВенИ лИнИИ Во оДноС 
нА МАКеДонСКоТо прАШАЊе

е дна цела генерација Маке-
донци, пред сѐ од помладата 
генерација, растеа и се препо-

знаваа преку перцепцијата на ова 
прашање. Сѐ започна во раните де-
ведесетти години од минатиот век, 
период кога македонската држава 
ги правеше своите први чекори кон 
независноста и меѓународното при-
знавање.

На 8 септември 1991 година во СР 
Македонија беше спроведен рефе-
рендум, на кој мнозинството од 
граѓаните се заложија за создавање 
на независна македонска држава. 
Веќе на 17 септември истата година 
волјата на македонското население 
беше потврдена и со парламентар-
на декларација со која беа објавени 
суверенитетот и независноста на 
државата под името „Република 
Македонија“. На 2 декември 1991 
година тогашниот претседател 
Киро Глигоров испрати писмо до 
Советот на министри за надвореш-
ни работи на тогашната Европска 
економска заедница (ЕЕЗ), а денес 
Европска унија (ЕУ), преку кое ба-
раше признавање на сувереноста 
на државата. И покрај позитивниот 
извештај од 15 јануари 1992 година 
на арбитражната комисија (Бадин-
терова комисија) на ЕЕЗ дека се ис-

полнети сите услови за меѓународно 
признавање на Република Македо-
нија, се случи Лисабонската декла-
рација. Имено, само неколку месеци 
подоцна, на 27 јуни 1992 година, ЕЕЗ 
ја донесе декларацијата со која, меѓу 
другото, се бараше македонската др-
жава да го промени уставното име, 
т.е. од своето официјално име да го 
избрише топонимот Македонија. 
Инволвираноста на официјална Ати-
на во одлуката беше целосна, што 
придонесе македонската држава 
од една страна максимално да се 
посвети кон несфатливата „игра“ 
за меѓународната јавност, бранејќи 
ги, покрај името на државата, својот 
јазик, идентитет, култура и историја, 
а од друга страна да изнаоѓа „ка-
нали“ во сопственото меѓународно 
етаблирање. Ова состојба на неси-
гурност која одзема и сѐ уште одзема 
голем дел од политичката агенда 
на македонска политичка елита 
и со која постојано се обременува 
кревката македонска демократија, 
несомнено доведе до низ пробле-
ми во македонското општество и во 
билатералните односи меѓу Скопје 
и Атина, како и во развивањето на 
меѓународните позиции на маке-
донската држава. Сите тие проблеми 
ја доживеаја својата кулминација на 
Букурешкиот самит во НАТО во 2008 

година, кога Република Македонија 
поради грчкото спротиставување не 
доби покана за рамноправна членка 
во Северноатлантската воена орга-
низација (НАТО).

Во раната фаза од драматичниот раз-
вој на југословенската криза, на пов-
торното појавување на историската 
сцена на „македонското прашање“ 
не било посветено поголемо внима-
ние од меѓународната заедница во 
однос на случувањата во Хрватска и 
во Босна и Херцеговина. Причините 
за ваквиот однос на меѓународните 
институции биле многубројни, но 
најмногу зависеле од непознавањето 
на проблемите на современото „ма-
кедонско прашање“ и од апсурдноста 
во однос на сфаќањата во западниот 
свет за споровите што ги наметнале 
соседните држави. Имено, во текот 
на распадот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 
(СФРЈ), „македонско прашање“ се 
состоело од повеќе фактори, кои на 
еден или на друг начин меѓусебно 
биле поврзани, и истите биле од вна-
трешна и од надворешна природа. Со 
објавување на независноста на Репу-
блика Македонија, опстанокот на но-
вата држава била загрозена од разни 
национални идеологии и движења. 
Најпрвин, предизвиците од внатре-
шен карактер кои се должеле на ре-
лативно големото албанско малцин-
ство, чии аспирации се движеле од 

добивање на поголеми малцински 
права, трансформирање на државата 
во бинационална федерација, па сѐ 
до барање за формирање на посебна 
албанска држава на дел од македон-
ската државна територија. Сериозно 
биле сфатени и заканите за стабил-
носта на Република Македонија и 
нејзиниот национален суверенитет 
од страна на соседните држави. Ре-
публика Бугарија, иако ја признала 
македонската држава, одбила да ја 
признае посебноста на македонската 
нација, јазик и историја, тврдејќи 
дека истите се бугарски. Во однос 
на српската политика, покрај оста-
натите, најголем нерешен проблем 
за официјално Скопје претставувало 
непризнавањето на посебноста на 
Македонската Православна Црква 
(МПЦ). Во однос на Република Гр-
ција, последната не ја признавала 
ниту македонската држава, ниту 
македонската нација, под изговор 
дека сѐ што е македонско – името, 
народот, историјата и територијата 
– е само грчко.

Грчката политика кон „македон-
ското прашање“, македонскиот на-
ционализам по завршувањето на 
Граѓанската војна во Грција (1949 
г.), кој, патем речено, најмногу се раз-
вивал во рамките на југословенската 
федерација и истиот многу зависел 
од политиката на официјален Бел-
град, најмногу се имал насочено кон 
барањата за признавање на посто-
ењето на македонско национално 
малцинство во рамките на грчката 
држава и правото на враќање на др-
жавјанствата и на имотите на маке-
донските политички бегалци кои ја 
напуштиле Грција по завршување-
то на Граѓанската војна. Од друга 
страна, грчкиот национализам го 
негирал постоењето на македонско 
национално малцинство во рамките 
на грчката држава, одбивал каква 
било репатриација на македонските 
политички бегалци и ги обвинува-
ла македонските власти за наводен 
иредентизам кон грчките државни 

територии. Во однос на прашањето 
на именувањето на македонската 
нација во рамките на југословенска-
та федерација, соседните држави и 
дијаспората, грчката политика, иако 
ги негирала правото на Македонци-
те во своето самоидентификување 
да го користат ова име, сепак, истото 
име во грчката националната агенда 
не било на приоритетно место. Вак-
вата политика на грчката држава 
се должела, пред сѐ, на фактот што 
македонската држава и нација во 
тој период се развивале во рамките 
на југословенската федерација, која 
всушност била државно-политички-
от субјект препознатлив во светската 
јавност. Како што ќе покаже времето, 
на официјална Атина и нејзината на-
ционалистичка доктрина најмногу 
и сметало постоење на независна 
држава со топонимот Македонија, 
а токму врз основа на овој топоним 
се имал формирано и македонскиот 
национален идентитет како посебен 
балкански ентитет.

Пресвртница на „македонското 
прашање” во однос на грчко-ма-
кедонските односи се случило во 
втората половина на 1991 година, 
кога, како што погоре забележав-
ме, со низа одлуки македонското 
население и македонското држав-
но раководство донеле одлука за 
одделување од југословенската фе-
дерација и за создавање на незави-
сна македонска држава. Веднаш по 
прогласувањето на независноста на 
Македонија пристигнале и првите 
реакции од грчката држава. Портпа-
ролот на грчката влада, Т. Мангинас, 
изјавил: „Грција не е склона да ја 
признае независната држава која 
го содржи историското име Маке-
донија“. Во периодот што следувал 
започнала агресивна грчка кампања 
против новата држава во Европа. 
Официјалните грчки државни ин-
ституции во спрега со медиумските 
куќи влијаеле дополнително да се 
наелектризира грчкото јавно ми-
слење и грчката дијаспора, а се оде-

ло и дотаму што одредени поединци 
и националистички организации 
барале воена интервенција врз др-
жавната територијата на Македо-
нија. Ваквата негативна кампања 
во грчкото општество придонело 
етноцентричните политички гле-
дишта да се здобијат со легитимитет 
во очите на грчката јавност, особено 
во северниот дел на Грција, а со тоа 
да се создаде искривена перцепција 
за „оној другиот“.

Наметнатиот спор од грчка страна 
за името на македонската држава 
претставува повеќедимензионален 
проблем со длабоки корени во исто-
ријата и во креирањето на грчкиот 
национален мит, кој во почетокот се 
користел во плановите и во реализа-
цијата на територијалното проширу-
вање на грчкото кралство, а подоцна 
во инкорпорирање и во национали-
зација на новоосвоените територии 
кон грчката нација-држава. Оттука, 
долготрајноста на ова прашање, кое, 
се разбира, се приспособува и вари-
ра според моментните историски 
околности, за најголем дел од запад-
ната цивилизација е несфатливо и се 
смета за анахронизам. Уредниците 
на грчкото списание „Иос“ ја лоци-
раат националистичката конструк-
ција на „македонското прашање“ во 
„сликата што се создава за овој 
проблем во грчкото општество 
во периодот 1991-1992 година со 
методи на ’национално-морално 
воспитување‘, како што уверува-
ше официјалниот државен науч-
ник за македонското прашање, 
Евангелос Кофос, и се базира врз 
основа на ’историски невистини-
ти стереотипи‘ и ’на еден спој на 
фалсификувани историски пода-
тоци и полувистини‘. Сето ова со 
резултат на блокирање на каква 
било реална политика, па дури и 
со меѓународен потсмев“.

Но како всушност започна сѐ?! 

Анализите од дваесет-
годишниот самостоен развој 

на Република Македонија, 
покрај сите позитивни процеси, 
како и сериозни недоследности 

и проблеми во македонското 
општество, најчесто се врзуваат 

за наметнатиот спор за името 
на македонската држава 

и околу него

(Продолжува)

Пишува |  
д-р Ди ми тар Љо ров ски Вам ва ков ски
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100 НАЈУБАВИ СлИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА
[  АНТОлОГИЈА  ]

ВОДИчАРСКИ ПЕСНИ ОД 
МАРИОВО

Има мајка мила сина

Има мајка мила сина, си го бело испромени,

си го прати шилегарче, по планина, по рудина,

со дружина непозната. Ветер ма’на снег заврна,

се искрија шилежиња, низ дробнана чумерика,

низ ситната детелина, викна дете си заплака:

Леле Боже, дур’ до Бога, како дома ќе си појда,

как на мама ќе и кажа, мама ќе му тате кажи.

РАЗИГРА СЕ РуСА СТОЈНА

Разигра Се руса Стојна, татко ви и рамни дворје,

на главата златно капче, на капчето низа бисер.

ТОДИЦЕ МАЛА ТОДИЦЕ

Тодице, мала Тодице, ој ти шарено цвеќенце,

прескочи ми те навади, прегреши ми те настапи.

часкум под нога повена, како коприва од слана.

ВАЛАЛО МИ СЕ ЈАБ’ЛКЦЕ

Валало ми се јаб’лкце, цареви дворје отишло,

царот од столот симнало, оно на столот седнало,

царштина му ’а презело.

ОЈ ЈОВАНЕ БОжИКуМЕ

Ој Јоване Божикуме, Божикуме, Божјо име,

Божјо име, домаќине, што не збираш мили гости,

ај земи си котле вода, котле вода со наѓазмо,

во котлето бел босилок, бел босилок,  

стребрен’от крст

да напрскаш небо, земја, да се роди вино жито,

вино, жито, мед и млеко, да се ранат сиромаси,

сиромаси, сирачиња, да се ранат и овчари.

ПЕТРуНО ПИЛЕ ГРАДЕшКО

Петруно, пиле градешко, Петруно, пиле шарено,

везден кај одам по тебе, по тија кални патишта,

по тија темни долишта.

СЕ ДУМ НА Е СЕТ ТО ИЗ ДА НИЕ НА СА Е МОТ НА КНИ ГА ПОД  
МО ТО ТО „КнигавосеКојдом“

Ра ду ва по да то кот што од го ди на во го ди на бро јот на чи та тел-
ска та пуб ли ка се зго ле му ва, ве ли Де јан Пав лев ски

Клу бот „Ма ти ца“, тра ди ци о нал но, 
се дум на е сет та го ди на по ред го 
ор га ни зи ра зим ски от Са ем на 

кни га под мо то то: „Кни га во се кој 
дом“, а го ди на ва са е мот е збо га тен 
со но ви от сло ган „Ку пи и про чи тај 
кни га, оста ви не што зад се бе“. 

� Ка ко и се ко ја го ди на, чи та те-
ли те и чле но ви те на клу бот, ќе 
има ат го лем из бор од ил јад ни-
ци те авто ри, кни ги и при каз-
ни за се чиј вкус и це ни за се чиј 
џеб и стан дард. Бе ле три сти ка, 
се меј ни при каз ни, авто би о гра-
фии, фан ста сти ка, фи ло зо фи ја, 
пси хо ло ги ја, исто ри ја, дра ма, 
три лер, ми сти ка, га стро но ми ја, 
пра во и по ли ти ка, ле кси ко гра-
фи ја, ен цик ло пе дии за де ца и за 
во зрас ни, ду хов на ли те ра ту ра, 
по е зи ја, кре а тив ни и друш тве-
ни игри... Ова е дел од по ну да та 
ко ја го ди на ва ќе би де збо га те на 
и од парт не ри те Дел фи и ла гу на 
од Бел град, Па ра гон и Ори он од 
лон дон, ве лат од Клу бот „Ма ти ца“.

Се којд нев но, на Са е мот на кни га-
та ќе има авто ри-до ма ќи ни, кои 
ќе ги пре зен ти ра ат и пот пи шу ва-
ат сво и те нај но ви де ла, а ме ѓу нив 
се: Ана Бун те ска, Ксе ни ја Ни ко ло-
ва, Је ле на Ба чиќ - Алим пиќ, Јо ван 
Или ев ски... Се кој ден до кра јот на 
ја ну а ри, авто ри-до ма ќи ни ќе би дат 
и Зо ри ца Пе тков ска, Евге ниј Хо уп, 
Или на Ве дран, Ана Јо вков ска, Вер че 
Ка ра фи ло ска итн. 

� Ва кви от на чин на ко му ни ка ци ја 
автор-чи та тел ги по твр ду ва на-
ши те ста во ви де ка во Ма ке до ни ја 

Ма ке дон ски авто ри и свет ски 
при каз ни на Зим ски от са ем на 
кни га во „Ма ти ца“

има мла ди, та лен ти ра ни авто ри, 
кои зна ат да на пра ват свет ска 
при каз на, а ма ке дон ски те чи та-
те ли зна ат да го пре поз на ат тоа 
- ве лат од Ма ти ца.

И за овој са ем, Клу бот Ма ти ца оста-
ну ва ве рен на тра ди ци ја та „...и но ви, 
и са ем ски“, или се кој ден по еден 
нов нас лов со са ем ска це на, а пуб-
ли ка та ќе има мож ност да се нас ла-
ду ва на уба ви те збо ро ви и мис ли 
со нај но ви от ро ман од ита ли јан-
ска та три лер ска сен за ци ја До на то 
Ка ри зи „Гос по дар на зло то“, „Вол ци 
и ан ге ли“ од Се по Јо ки нен, „Мрач ни 
тај ни“ од Ханс Ро зен фелд, нај но-
ви те де ла на Не ле Ној ха ус, Ро берт 
Хе рис, Лин вуд Барк ли, Ман фре ди, 
Лу син да Рај ли, ун гар ски от но бе ло-
вец Шан дор Ма раи, скан ди нав ски от 
кни же вен фе но мен Кирс Коп ланд 
и мно гу дру ги.

� Ра ду ва по да то кот што од го ди на 
во го ди на бро јот на чи та тел ска та 
пуб ли ка се зго ле му ва - ве ли Де јан 
Пав лев ски.

По зи тив ни от став кон кни га та и 
ор га ни за ци ја та на ва кви кам па њи 
го ви доа и парт не ри те на Клу бот 
од со седс тво то, „Дел фи“ и „Ла гу на“, 
ка ко и го ле ми те „Па ра гон“ и „Ори он“, 
а со нив но то учес тво спе кта рот на 
нас ло ви и на авто ри во ге не рал на та 
по ну да се зго ле му ва за не кол ку ил-
ја ди. Без вре мен ски те де ла на Ма рио 
Вар гас Љо са, Са ра ма го, Мо Јен, Џорџ 
Мар тин, Амин Ма луф, Хар лан Ко бен, 
Па тер сон, Барк ли... ќе би дат до стап-
ни со це ни прис по со бе ни на ма ке-
дон ски от кни же вен па зар. �  (Н.П.)

  

Заедничко воЗење 2
Ride along 2

Заработка: 34.000.000 $

Жанр: акција
Режија: Тим Стори

актери: Ајс Кјуб,  
Кевин Харт,  

Тика Самптер

ПовРатник
The RevenanT

Заработка: 29.500.000 $

Жанр: авантура
Режија: Алехандро  
Гонзалес Инариту

актери: Леонардо ди Каприо, 
Том Харди, Вил Полтер

војна на ѕвеЗдите: 
Силата Се буди

STaR waRS:  
The foRce awakneS

Заработка: 25.100.000 $

Жанр: авантура
Режија: Џ.Џ. Абрамс

актери: Харисон Форд,  
Дејзи Ридли,  
Марк Хамил

13 чаСа: тајните 
војници од бенгаЗи
13 houRS: The SecReT 

SoldieRS of Benghazi

Заработка: 16.000.000 $

Жанр: акција
Режија: Мајкл Беј

актери: Џон Красински,  
Пабло Шрајбер,  

Џејмс Багде

домот на тато
daddy’S home

аработка: 9.300.000 $

Жанр: комедија
Режија: Шон Андерс
актери: Вил Фарел,  

Марк Валберг,  
Линда Карделини

тоП 5 најГледани ФилМа  
          во САД викендов

„Чунови“ е масло на платно на Ван-
гел Коџоман насликано во 1940 
година. Коџоман е роден на 14 фев-
руари 1904 година во Струга.

Името и ликовното дело на Коџо-
ман е вградено во темелите на мо-
дерната уметност во Македонија. 
Тој е ликовен уметник и еден од 
малубројните, кој во почетокот на 
триесеттите години на минатиот 
век, во историски неповолни ус-
лови ја почнал својата творечка 
активност. Неговото дело е од го-
лемо значење бидејќи се смета за 
еден од основачите на Средното 
уметничко училиште во Скопје и 

на Друштвото на ликовите умет-
ници во Македонија.

Имал самостојни изложби во Стру-
га, Скопје и во Торонто, а учеству-
вал и на повеќе групни изложби во 
земјата и во странство.... �

„чунови“ на вангел Коџоман
Култура

1
американски

дервиш
Ајад

Актар

2
книга на
немирот
Фернандо
Песоа

3
Славејот
Моргана

Галовеј

4
Пламен од  
истокот
Кејт
Фернивал

 5
мадам  

тисо
Мишел

Морган

книЖаРницата „матица 
екСклуЗив“ ПРеПоРачува:
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Во 1946 го ди на ма ке дон-
ски те сред ни учи ли шта ја 
до би ле пр ва та гра ма ти ка 

на ма ке дон ски ја зик бла го да-
ре ние на Кру ме Ке пе ски, кој со 
пи шу ва ње то на гра ма ти ка та 
имал жел ба на уче ни ци те  да 
им да де учеб ник кој ќе ги во-
ве де во на ши от ли те ра ту рен 
ја зик и ќе им по мог не да ги 
раз бе рат ос нов ни те цр ти. Тој е 
ма ке дон ски пе да гог, лин гвист, 
пре ве ду вач, со би рач на на род-
ни умо твор би, гра ма ти чар кој 
ус пе ал да ја раз вие све ста на 
Ма ке дон ци те за сопс тве ни от 
ли те ра ту рен ја зик а со тоа и за 
сопс тве на на ци о нал ност.

Мо же би ток му по ра ди тоа ја зи-
кот се ста ва на пр во ме сто при 
на ци о нал на иден ти фи ка ци ја, 
за ед но со чув ство то за при-
пад ност. Та ков израз на иден-
ти те тот про бу ди ла по ја ва та на 
ма ке дон ска та гра ма ти ка на ма-
ке дон ски ја зик. Ја зи кот е бе лег 
на на ци о нал на та ин ди ви ду ал-
ност, со из ле гу ва ње то на пр ва та 
ма ке дон ска гра ма ти ка мо же да 
се ка же де ка ма ке дон ска та на-
ци о нал ност до би ла сво ја сопс-
тве на иден ти фи ка ци ја и бе лег 
со кој ќе мо же да се при ка жу ва 
пред дру ги те. Де нес има пе ча-
те но по го лем број ма ке дон ски 
гра ма ти ки на ма ке дон ски ја-
зик или на не кој од свет ски те 
и европ ски те ја зи ци.

СЕ ДУМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НИ ОД ОБ ЈА ВУ ВА ЊЕ ТО НА МА КЕ ДОН СКА ТА ГРА МА ТИ КА

Ке пе ски ка ко ама нет им ја  
оста ви гра ма ти ка та на си те  
на ред ни по ко ле ни ја Ма ке дон ци

� Има ме бо гат и прив ле чен ја-
зик, ка ков што мно гу на ро ди 
на све тот по са ку ва ат да има-
ат. Ја зи кот не е соз да ден за-
тоа што не кој по ба рал да би-
де соз да ден, ту ку за тоа што 
тој е об је ктив на си ту а ци ја и 
кул ту ра што Ма ке дон ци те ја 
соз да ваа низ ве ко ви. Тоа што 
гра ма ти ча ри те са мо го кон-
ста ти ра ат – ве ле ше Ке пе ски.

Ке пе ски е автор на пр ва та ма-
ке дон ска гра ма ти ка, ко ја овоз-
мо жу ва ос нов но зац вр сту ва ње 
на ма ке дон ска та ли те ра тур но-
ја зич на нор ма во све ста на ма-
ке дон ски те ро де ни збо ру ва чи 
и со од вет но пре то чу ва ње на 
гра ма тич ка та ма те ри ја во на-
став на та пра кти ка. Пр ва та ма-
ке дон ска гра ма ти ка Ке пе ски ја 
об ја вил на 26.1.1946 го ди на.

� При пи шу е ње то на оваа гра-
ма ти ка имав жел ба да им да-
дам на уче ни ци те учеб ник 
што ќе ги во ве де во на ши от 
ли те ра ту рен ја зик и ќе им спо-
мог не да ги раз бе рат не го ви те 
ос нов ни цр ти. Пре да вај ќи и 
сам во гим на зи и те и зна еј ќи 
што мо же да се пре ми не, се 
тру дев да го из не сам гра ма-
тич ки от ма те ри ал во што по-
стег нат обем. Де ка пис ме но ста 
и во дру ги те ја зи ци е об ласт 
ка де што најм но гу се гре ши, 
а уче ни кот е че сто па ти ту ка 
оста вен сам на се бе си и на 
сво ја та до сет ли вост, гле дав 
да да дам поп лан ско и по си-
стем но упа ту е ње во иста та об-
ласт. Пред ла га на та гра ма ти ка 
тре ба да ја за до во ли го ле ма та 
нуж да од учеб ник за ма ке дон-
ски ја зик во на ши те гим на зии. 
Ма те ри а лот го под брав во ду-
хот на про гра ма та од Ми ни-
стерс тво то на на род на та про-
све та и се тру дев да го из не сам 
во до стап на фор ма - за пи шал 
во Пред го во рот на гра ма ти ка та, 
авто рот Кру ме Ке пе ски.

Кру ме Ке пе ски оста ви зна ча ен и 
не по би тен при до нес за ма ке дон-
ски от на род. Опис ме ну ва ње то, 
пис ме но ста и ја зи кот, се на ро дот 
и на ци ја та. Не го ва та ми си ја е 
ис пол не та и Ке пе ски ка ко ама-
нет им ја оста ви гра ма ти ка та на 

кон такт со не што што ло гич-
ки ста на исто ри ја. Ја зи кот не 
е пред мет, ту ку ду хов ност - ќе 
ре че Ке пе ски. 

Пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, ѓор ге Ива нов, пост хум-
но му до де ли Ор ден за зас лу ги 
за Ма ке до ни ја на про фе со рот 
Кру ме Ке пе ски, авто рот на пр-
ва та ма ке дон ска гра ма ти ка, за 
ви со ки те до стре ли што ги по-
стиг на во сво ја та дол го го диш на 
обра зовнa деј ност со што да де 
при до нес во про мо ви ра ње то и 
во афир ми ра ње то на ма ке дон-
ски от ли те ра ту рен ја зик.

� Си те сме свес ни де ка ја зи кот 
е на ши от на ци о на лен и кул-
ту рен бе дем пред си те не га то-
ри на на ши от иден ти тет и на 
на ша та са мо бит ност. От ту ка, 
по сто ја но тре ба да се ра бо ти 
на не го во то за чу ву ва ње, ка ко 
што тоа не у мор но го пра ве ше 
про фе со рот Ке пе ски це ли от 
свој жи вот. Тоа не е са мо обра-
зов на и оп штес тве на од го вор-
ност, тоа е за да ча на се кој од 
нас по е ди неч но да се по тру-
ди ме да го ис пол ни ме за ве тот 
на про фе со рот Ке пе ски и да 
го не гу ва ме на ши от ма ке дон-
ски ја зик во на ши те до мо ви, 
на ра бот ни те ме ста, на јав ни-
те и со ци јал ни на ста ни - ре че 
Пре тсе да те лот на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, ѓор ѓе Иванов. �

Има ме бо гат и прив ле чен ја зик, ка ков што мно-
гу на ро ди на све тот по са ку ва ат да има ат. Ја зи-
кот не е соз да ден за тоа што не кој по ба рал да 
би де соз да ден, ту ку за тоа што тој е об је ктив на 
си ту а ци ја и кул ту ра што Ма ке дон ци те ја соз да-
ваа низ ве ко ви. Тоа што гра ма ти ча ри те са мо го 
кон ста ти ра ат,  ве ле ше Ке пе ски

Пишува | Невена Поповска

ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја-
зик на си те на ред ни по ко ле ни ја 
Ма ке дон ци. Нај важ на та уло га на 
пр ва та гра ма ти ка та об ја ве на во 
1946 го ди на е што ја раз ви све-
ста на Ма ке до не цот за сопс тве-
ни от ли те ра ту рен ја зик, а со тоа 
и за сопс тве на та на ци о нал ност. 

Ке пе ски е ро ден на 8 април 1909 
во При леп и при па ѓа на исто-
ри ски еми нент на та ге не ра ци ја 
ма ке дон ски ин те ле кту ал ци и 
твор ци, ко ја со зре ва ше во го ди-
ни те не по сред но пред Вто ра та 
свет ска вој на и ко ја се вклу чи 
мно гу актив но во сто лет ни те 
стре ме жи на сво и те прет ход ни-
ци, но и на сво и те со вре ме ни ци.

� На Гра ма ти ка та ра бо тев за си-
ле но и со љу бов. Те шко е да се 
об јас нат и љу бо вта и ра до ста, 
пре диз ви ка ни од тој ин ти мен 

Пр ва та  
ма ке дон ска 
гра ма ти ка 
Ке пе ски ја 
об ја вил на 
26.1.1946 

го ди на
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ЖАРКО ДИМОСКИ | АКТЕР

Се надевам дека ќе 
стигнеме и до Бродвеј
Димоски, Арна Шијак и Јелена Јованова ги 
толкуваат главните улоги во мјузиклот „Чикаго“, 
кој е поставен на сцената на МНТ и за кој 
постои големо интересирање

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Александар Ивановски и Емил Петров

� Дали убаво се забавувавте за вре-
ме на подготовката на мјузиклот 
„Чикаго“?
ДИМОСКИ: Забавата е неминовна, 
кога го работиш тоа што го сакаш не 
може да не се забавуваш. Самото тоа 
што треба да направиш позитивна 

Младиот жарко Димоски (26) 
одлично се снајде во улогата 
на Били Флин, шармантниот 

адвокат во „Чикаго“, првиот мјузи-
кл со лиценца поставен на сцената 
на Македонскиот народен театар 
(МНТ). Димоски, Арна Шијак и 
Јелена Јованова ги толкуваат 
главните улоги во мјузиклот за 
кој постои големо интересирање.

Димоски, кој е вработен во „Театар 
Комедија“ гостува во МНТ, а зад 
себе има уште настап во мјузикл, 
оној во Драмски театар, „Македон-
ска крвава свадба“.

�  Не го посакував конкретно 
„Чикаго”, но апсолутно посаку-
вав и посакувам светски дела по 
светски терк и се надевам дека 
ќе продолжиме да откупуваме 
лиценци и да правиме поубави 
дела од оригиналите – вели Ди-
моски во интервју за „Република“.

Димоски игра во четири претстави 
кои се на репертоарот на „Театар Ко-
медија“, а меѓу повеќето ангажмани 
е и водењето на радиоемисијата 
„Комичен мегахерц“ со својот ко-
лега Атанас Атанасовски. 

� Што е она што многу ве импресио-
нира во мјузиклите?
ДИМОСКИ:Комплетноста на дело-
то како театарски жанр - мјузикл. 
Комплетноста на актерите. Глумата, 
пеењето, играњето! Овие три работи 
бараат беспрекорна дисциплина, одр-
жување на психофизичката состојба, 
постојани вежби, негување на гласот, 
познавање на сопствената анатомија 
пар екселанс. Координацијата со сите 
околу тебе, водството под диригент-
ската палка – дисциплината на рабо-
та во секој случај.

� Вие сте од младата генерација 
актери, вработен во жанровскиот 
„Театар Комедија“. Како е денес да 
се биде актер во Македонија?
ДИМОСКИ:Сѐ уште не знам како е да 
се биде актер во друга држава, па нема 
да си земам за право да говорам за тоа. 
Во Македонија, лично за мене ќе гово-
рам, за да не бидам сфатен погрешно, 
е одлично, има многу ангажмани. Ра-
ботам по три-четири работи повеќе 
од 12 саати секој ден и нормално е 
да е исплатливо. Секогаш е подобро 
приходите да се поголеми, но тоа е 
работа на личен пазар.

� Тешко ли е да се насмее публи-
ката?
ДИМОСКИ:„За вкусовите не се дис-
кутира“. Тоа значи дека и во публи-
ката има разни вкусови. Некогаш 
и најдобро осмислените, најдобро 
напишаните шеги нема ни да ја ско-
котнат публиката за разлика од тоа 
што некогаш и обична пцовка ќе ја 
насмее до солзи. Затоа прашањето, 
дали е тешко или лесно да се насмее 
публиката, е дискутабилно. Во секој 
случај, убаво е да ја смееш публиката, 
чувството е бесценето.

� Иако публиката не треба да се дели 
според возраста, впечатокот е дека 
„Тетар Комедија“ има млада публика 
која не пропушта премиера на нова 
претстава. Има ли шанси театарот 
да го промени светот на подобро?
ДИМОСКИ: Во „Театар Комедија“ може 
да се сретнат сите генерации, но најза-
стапена е помладата публика. Да,тоа 
е точно и тоа е добро, зашто колку 
повеќе едуцираме млади луѓе, толку 
подобра иднина ќе имаме, а со тоа, 
нели, се надеваме да го промениме 
светот на подобро. Апсолутно верувам 
дека театарот како медиум може да 
влијае на промена на светот, како на 
локално ниво така и на глобално ниво, 
колку недостижно и да звучи тоа!

� Што станува со филмот? Одите на 
аудиции, во какви филмови би са-
кале да глумите?
ДИМОСКИ:Последната моја филмска 
улога беше во играно-документарни-
от филм „Последниот Македонец“ и 
воедно првата улога  во долгометра-
жен филм. Имам снимено прилично 
кратки филмови, а во еден период 
бев и дел од серијалот „Тврдокорни“. 
На аудиции одам кога има, но за жал 
ги има многу ретко. Мојот вкус за 
филмови е доста деликатен но, дај 
боже да има понуди, после е лесно.                    

� Кои се следните проекти во кои сте 
ангажирани?
ДИМОСКИ:Пред некој ден во „Театар 
Комедија“ почнавме нова претстава со 
Синиша Евтимов. Работниот наслов на 
текстот е „Вардарски пастуви“. Прет-
ставата, здравје, ќе биде многу забав-
на, а со премиера треба да излеземе 
некаде на почетокот на март. Повеќе 
нема да откривам. Во моментов немам 
други театарски ангажмани. �

енергетска симбиоза со 70 луѓе, е 
бесценето. Кога се работи мјузикл, 
каде и да се свртиш, отсекаде „тече“ 
музика а каде што има музика има и 
песни, а каде што има песни, нема зло. 
Шегата настрана, да се работи мјузикл 
навистина е благодат. Ѝ благодарам 
на Наташа Поплавска за истрајноста 
и за вербата во проектот и во мене.

� Одлично се снајдовте во улогата 
на Били Флин, како од актерски 
аспект, така и од музички аспект, 
покажувајќи ѝ ги на публиката 
Вашите музички способности. Ви 
се допаѓа ли тој период од ‘20-тите 
години од минатиот век исполнет 
со многу убавина, гламур, декаден-
ција, слобода?
ДИМОСКИ: Како што секогаш и секаде 
велам, тоа е периодот во кој сакам да 
одам ако некогаш се измисли времен-
ска машина. Тоа е една ера на прогре-
сивност, живот со многу стил, како што 
љубам да кажам, ера на многу чад и 
алкохол, исполнетост на сите сетила, 
токму како во претставата „Чикаго“.

� Помислувавте ли дека некогаш во 
Македонија ќе глумите во мјузикл и 
тоа во мјузикал со лиценца, по сите 
правила и прописи, како на Бродвеј?
ДИМОСКИ:Досега имам глумено во 
еден мјузикл, „Македонска крвава 
свадба“ на Драмскиот театар и тоа 
беше првото мое искуство. Секогаш 
велам: Ништо не е невозможно ако 
доволно силно го посакуваш. Не го 
посакував конкретно „Чикаго“, но 
апсолутно посакував и посакувам 
светски дела по светски терк и се 
надевам дека ќе продолжиме да 
откупуваме лиценци и да правиме 
поубави дела од оригиналите.

� Каква иднина му предвидувате на 
„Чикаго“? Дали ќе гостува по фести-
вали, ќе има ли шанса да го видат 
гледачи надвор од Скопје?
ДИМОСКИ: Блескава иднина, во се-
кој случај. Интересот е многу голем, 
реакциите и коментарите на публи-
ката се многу позитивни. Самиот 
факт што се бара билет повеќе го-
вори за иднината од секаков аспект. 
Не знам каде би гостувале во Маке-
донија, освен во Велешкиот театар, 
говорам исклучиво за техничката 
опрема на сцената, а за надвор од 
Македонија искрено се надевам 
дека ќе стигнеме и до Бродвеј за да 
покажеме колку талентиран народ 
постои таму некаде на замаглениот 
Балкан во библиската Македонија.
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естрадата на 
зимски распуст

На распуст беа и повеќето 
наши познати личности, 
кои во јануари најчесто 

како да хибернираат од музичка-

та сцена. Ако во декември имаат 
полн распоред на настапи и ра-
ботни обврски, сега полнат бате-
рии секој на свој планински врв. Викторија лоба 

 Подготвена за освојување на врвови, пејачката 
деновиве е на Копаоник, каде што ги вежба 
скијачките вештини.

Со секој купен број 
на „република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кинопроекциите во 

„милениум“

важи од 22.1. - 28.1.2016

50
попуст

денариМелита ракичевиќ 
Водителката и годинава го посети Банско, 
каде што покрај во снегот, уживаше и во 
благодатите на безбројните бањи. Друштво 
ѝ правеше нејзината ќерка Барбара.

можеби лани му посакавме добредојде на снегот, кој 
по долго време добро налегна во скопје, но годинава 
во главниот град најчесто уживаме во зимското сонце 
со заби. вчера, пак, на голема радост на родителите, 
и официјално заврши зимскиот распуст за учениците

Дани Димитровска 
Во бугарските ски-центри ужива и пејачката 
Дани Димитровска.

Аделина  
Тахири 
Младата скопска 
пејачка со албан-
ско потекло е 
честа тема на чар-
шиските муабети, 
според кои таа е 
Елена Тројанска 
на многу меѓу-
машки „војувања“. 
Заедно со води-
телката Елена 
Стефановска, 
Аделина Тахири 
помина краток 
зимски одмор во 
Австрија, далеку 
од сите скандали.

емилија розман 
Мисицата ужива во својата Маке-
донија. Викендите ги користи за 
релаксирање на Попова Шапка.

ноне неделковска 
Ноне ги искористи празниците да 
се врати во родниот Велес. Пејач-
ката, која со години работи на брод 
и крстосува по светот, за зимскиот 
распуст уживаше на езерото Младост.

лила Стојановска 
 Водителката ужива да патува, но 
овој распуст остана во Скопје и ѝ 
пркоси на ниската температура.

Каролина гочева 
На неа, веројатно, сите ѝ завидуваат. Маке-
донското девојче прво уживаше во сонцето 
во Мајами, за подоцна да се префрли и на 
западниот брег на САД. Друштво ѝ прави и 
водителката Бона Пауновска, која од нео-
дамна живее таму заедно со својот сопруг.

Марјана 
Станојковска 
Работните обврски 
ја „врзаа“ згодната 
лото-девојка за 
Скопје. Сепак, Марја-
на Станојковска 
успеа и тука да најде 
место за зимско 
уживање. На лизга-
лиштето во Спорт-
скиот центар „Борис 
Трајковски“, Марјана 
уживаше и со целата 
екипа од емисијата 
„Во недела поплад-
не“, меѓу кои беа и 
колегите Златко 
Андоновски и Ненад 
ѓеоргиевски.

Александар Тарабунов 
И Тара се одлучи за Македонија. Пејачот замина за Охрид, 
каде што како добар домаќин, друштво му правеше коле-
гата ѓоко Танески.

Димитар Атанасовски и 
Сара Мејс 
Водителот, инаку страстен 
љубител на зимските спор-
тови, го користи снегот од 
првото паѓање па сѐ додека 
да се стопи. Откако одморија 
во Крушево, двојката помина 
неколку дена и во скијачкиот 
центар Боровец.

ПОЗНАТИТЕ лИЧНОСТИ УЖИВААТ ВО СНЕГОТ
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Пишува | Ма ри на Ко стов ска

СценА
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седиштето на царска русија воедно е и место каде што 
живееле славните и ненадминливи писатели како александар 
пушкин, Фјодор достоевски и лав толстој. одејќи по неговите 
грандиозни улици имате чувство дека поминувате низ 
различните етапи на руската историја, култура и уметност. 
царскиот град е направен така што не можете да го заборавите 
тој факт. неговата моќ ја чувствувате на секој чекор

Пишува | Ја на Јо си фо ска

руска бајка
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, НЕПРОцЕНлИВО ИСТОРИСКО И КУлТУРНО БОГАТСТВО

Санкт Петербург, Петров-
град, Ленинград, за Русите 
едноставно Питер. Раз-

лични имиња низ историјата, 
а сепак истиот град, царски, 
советски, руски... Секое од 
овие имиња ја означува самата 
суштина на руската историја, 
преполна со немири и со бури, 
кои во голема мера се рефлек-
тирале на некогашната прес-
толнина на царска Русија.

Овој величествен град го осно-
вал рускиот цар Петар Велики 
во 1703 година на вливот на 
реката Нева во Балтичко Море, 
како „прозорец кон западот“. 
Само девет години подоцна, 
Санкт Петербург станал руска 
престолнина и на тоа место се 

задржал сѐ до Октомвриска-
та револуција во 1918 годи-
на, кога центарот е вратен во 
Москва. По смртта на Ленин, 
името на градот е сменето во 
Ленинград. Тоа име го задржал 
сѐ до распадот на Советскиот 
Сојуз во 1991 година, кога му 
е вратен стариот, првобитен 
назив што го носи и денес.

царска моќ и  
бајковита убавина
Седиштето на царска Русија 
воедно е и место каде што жи-
вееле славните и ненадминли-
ви писатели како Александар 
Пушкин, Фјодор Достоевски 
и Лав Толстој. Одејќи по него-
вите грандиозни улици имате 

и најугледен музеј на светот. 
Постои приказна дека за оби-
колка на целиот простор по-
требни се дури 11 години, за 
да се погледне секој предмет 
по една минута. Комплексот 
содржи шест згради, од кои 
највпечатлив е прекрасниот 
Зимски дворец, луксузниот 
дом и некогашна резиденција 
на руските цареви.

град - музеј
Додека уживате шетајќи низ 
оваа руска бајка, погледот си-
гурно ќе ви застане на една 
од најубавите градби на Санкт 
Петербург, боженствената 
Црква на пролиената крв, гра-
дена во препознатлив руски 
стил. Има неверојатна архи-
тектонска сличност со Василиј 
Блажени на Црвениот плоштад 
во Москва. Нејзините куполи 
во повеќе бои се заштитен 
знак на градот, а олтарот го 
обележува местото каде што 

е убиен царот Александар II. 
Самата црква е специфична по 
тоа што нејзиниот ентериер го 
сочинуваат преку 7.000 мозаи-
ци и претставува најдекорира-
на градба од тој тип во Русија.

Не пропуштајте да ја посетите 
другата страна на брегот, каде 
што се простира прочуената 
Петропавловска тврдина, со 
истоимената црква, каде што 
е погребана целата царска ди-
настија Романови, но и Катари-
на Велика, Петар Велики, како и 
последниот убиен цар Николај 
II, неговата сопруга Алексан-
дра и наследниците. Посетата 
на овој град без да се види ова 
здание не би била комплетна.

Уште еден величествен ком-
плекс палати, Петерхоф, бил 
резиденција на Петар Велики 
и воедно, бисер на овој град. 
Петерхоф е убав колку што е 
и забавен. Можете да видите 
фантастични фонтани кои 
работат цел ден за време на 
летниот период. Палатата слу-
жела како царска резиденција 
сѐ до Октомвриската револу-
ција кога е прогласена за музеј.

Најдобро време да го посетите 
Санкт Петербург е во текот на 
„белите ноќи“ (од средината на 
јуни до средината на јули), но 
треба да бидете внимателни 
бидејќи тогаш цените драс-
тично се зголемуваат. Од мај 
до октомври сите мостови на 
реката Нева се креваат помеѓу 
два часот и пет часот наутро. 
Ова е навистина прекрасна 
глетка која вреди да се види и 
која привлекува многу туристи.

Што се однесува до сместу-
вањето, во центарот има малку 

хотели и тие се многу скапи. 
Хостелите се подобро решение, 
а се наоѓаат и такви во цен-
тарот на градот со пристојни 
услуги и со пристојни цени. За 
крај, никако не пропуштајте да 
ги посетите етнорестораните 
и одличните оброци што ги 
спремаат жителите. Пријат-
ните луѓе и насмевките што 
ќе ги видите на секој чекор, ќе 
направат да се почувствувате 
добредојдени. �

чувство дека поминувате низ 
различните етапи на руската 
историја, култура и на руска-
та уметност. Царскиот град е 
направен така што не можете 
да го заборавите тој факт. Не-
говата моќ ја чувствувате на 
секој чекор.

Тешко е да се одреди од каде да 
се започне запознавањето со 
Питер и со неговата историја. 
Шетајќи по Невскиот проспект, 
централниот булевар, ќе наиде-
те на бројни тесни улички кои 
го сечат и ве мамат да фрлите 
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Што се однесува до боите, многу 
популарни ќе бидат огненоцрвената, 
платинесторусата, темнокафеавата и 
сите неприродни бои за коса, особено 
пастелните нијанси
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Во јануари најчесто пла-
нираме што ќе правиме 
во текот на следната го-

дина, се организираме и ги 
прегледуваме трендовите 
што нѐ очекуваат.

Напролет и налето ќе се но-
сат секакви фризури и секоја 
припадничка на женскиот 
пол може да ја најде онаа 
што најмногу ќе ѝ одговара 
според должината на косата 

и според нејзината тексту-
ра. Што се однесува до бои-
те, многу популарни ќе бидат 
огненоцрвената, платинес-
торусата, темнокафеавата и 
сите неприродни бои за коса, 
особено пастелните нијанси.

плетенки
Еден од водечките трендови 
за следната сезона се плетен-
ките во сите облици.

Какви фризури ќе 
се носат напролет  
и налето?

природен изглед
Има ли нешто поубаво од природна фризура? 
Лежерна и едноставна. Тоа значи да ја оставите 
косата таква каква што е, бидејќи тоа е еден од 
оние трендови што нѐ очекуваат оваа пролет.

Бранови во коса
За сите романтичарки пролетва во тренд 
ќе бидат бранови во косата кои одлично го 
збогатуваат изгледот за топлите летни вечери.

растурен кок
Растурениот кок не 
е некоја новост кога 
се трендовите во 
прашање и, некако, 
оваа фризура секоја 
сезона успева да се 
провлече меѓу најпо-
пуларните. Можеби 
затоа што повеќето 
жени ја обожаваат и 
е многу едноставна 
за правење.

Боб над раменици
Разни видови боб, исто така, секогаш го пронаоѓаат своето 
место на листата со модерни фризури, а оваа сезона ќе се 
носи боб над раменици. Оваа фризура најмногу им прилега 
на девојките со многу рамна и со цврста коса.

луди кадрици
Кадриците не им прилегаат на сите, но секоја жена, барем 
еднаш во животот посакува да има кадрава коса. Можеби 
сега е вистинско време за тоа.
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Коњско 
опавче
Пописот на 
трендови 
не би бил 
целосен без 
коњското 
опавче, а 
оваа сезона 
коњското 
опавче се 
носи на 
сите можни 
начини.

Кратко 
потстрижена
За да не излезе 
дека сите трен-
дови се однесу-
ваат на долга 
и на полудолга 
коса, оваа годи-
на посебно се 
издвојува трен-
дот ултракрат-
ко потстрижана 
коса. 



Це лос но име:  
Але сан дра Ко ри не  
Ам бро зио

Родена на:  
11 април, 1981 (34 г.)
Ере шин, Рио Гран де до 
Сул, Бра зил

Националност:  
Бразилка

Про фе си ја:  
ма не кен ка

Сопруг:  
Џеј ми Ма зур  
(во брак од 2008 г.)

Деца:  две
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# „ Сѐ до де ка се чув ству ва те до бро  
со те жи на та и со изг ле дот, тоа е  
она што е важ но.“

# „Обо жа вам очи ла за сон це, ги 
имам во си те фор ми и бои.“

# „Имам сре ќа да ра бо там со нај  до б-
ри те ди зај не ри во све тот и врв ни 
сти ли сти – кои ми се мен то ри.“

уБаВи жени

Але сан дра Ам бро зио 
е бра зил ска ма не-
кен ка и актер ка. Таа 

поч на ла да по се ту ва ча со-
ви по ма не кенс тво уште 
на во зраст од 12 го ди ни, а 
на 14 го ди ни се пла си ра ла 
ме ѓу два е сет те фи на лис-
тки на мо ден нат пре вар во 
Бра зил. Ам бро зио во мо-
мен тов е ед на од ан ге ли-
те на „Ви кто ри ја си крет“ 
и бе ше пр во то рек лам но 
ли це на ли ни ја та „Пинк“. 

Во ми на то то, Ам бро зио, 
исто та ка, бе ше ли це на 
„Ралф Ло рен“, на „Ар ма-
ни екс чејнџ“, на „Некст“, 
на „Кри сти јан Ди ор“, итн. 
Се има по ја ве но на број ни 
нас лов ни стра ни ци на ме-
ѓу на род ни ма га зи ни и во 
рек ла ми за поз на ти брен-
до ви. По крај ме не кенс тво-
то, Ам бро зио е ам ба са дор  
на На ци о нал но то друш тво 
за бор ба про тив мул тип-
лекс скле ро за. �
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Адамот е декоративно собно цвеќе 
со големи срцевидни листови и цвет 
во зелена боја, кој расте еднаш го-
дишно. Долните листови постепени 
изумираат, а централно се развиваат 
нови листови

Ова собно цвеќе добро поднесува 
жештини и може да се чува во 
простории со централно греење. 

Листовите треба да се бришат со влаж-
на крпа. Ако во просторијата има сув и 
зачаден воздух, листовите ќе почнат да 
се сушат по рабовите.

Се пресадува на две години во поголема 
саксија и притоа треба да се внимава да 
не се повреди коренот на растението. На 
адамот му одговара силна, пропустлива, 
плодна почва. Се прихранува на 15 дена 
во лето, а еднаш месечно во зима.

Ова цвеќе треба често да се залева со 
вода, посебно ако е во просторија со цен-
трално греење. Во лето се залева со вода 
на секои два дена, а во зима двапати во 
неделата. Земјата во саксијата треба да 
биде постојано влажна, но не смее да има 
вода во тацната. Така може да почне да 
гние коренот.

Се размножува со изрежани делови и со 
делење на израстоците. Изрежаните де-
лови се отсекуваат со нож од матичното 
растение и се садат во што помала саксија. 
За да пушти корења температурата треба 
да биде од 20 до 23 степени. Многу успеш-
но се размножува и со семката што 
се формира во цветот.

Адамот ја исфрла вишокот 
вода преку природен 
процес и затоа 
се вели дека 
„плаче“. Ова 
се случува ако 
за  левањето 
со вода е пре-
често и ако во 
про сторијата 
има преголема 
влага. 

Адамовиот сок е отровен и може 
да предизвика алергиски реак-
ции. �

АДАМ

Доколку сакате да имате уникатен 
часовник во својот дом, а притоа да 
внесете и парче природа во него, на-
правете ѕиден часовник од дрво

Потребни материјали и алати:

• помало тркалезно парче дрво
• механизам за часовник
• хартија за стругање со гранулација 220
• премаз за заштита на дрвото и четка
• дупчалка 

МилениЦи

Постапка:

Површината на парчето дрво обрабо-
тете ја со хартијата за стругање. Потоа 
на неа може, но и не мора да напишете, 
изрезбате или залепите бројки. Дрвото 
заштитете го со премаз.

Одберете дупчалка со соодветна димен-
зија (во зависност пречникот на оската 
на механизмот) и направете отвор на 
местото каде што сакате да бидат по-
ставени стрелките. Од задната страна 
на дрвото поставете го механизмот на 
часовникот, а од предната стрелките.

На задната страна на дискот поставете 
закачалка, како за слика, и поставете го 
часовникот на ѕидот. �

го подобруваат 
расположението
Потребно е да поминете само 
15-30 минути со вашето маче 
или куче за да чувствувате по-
малку вознемиреност и стрес. 
Додека се забавувате со ваше-
то милениче, во вашето тело 
се случуваат многу промени, 
кои на крајот водат до подо-
брување на расположението. 
Нивото на кортизол, хормонот 
на стресот, се намалува. Се за-
бележува и зголемено произ-
водството на серотонин - „хор-
монот на среќата“.

го подобруваат 
здравјето на срцето
Истражувањата покажу-
ваат дека една од придо-
бивките од чување мачка 
е зачувување на здравјето 
на срцето. Резултатите од 
20-годишно истражување 
покажале дека луѓето што 
чуваат мачка имаат 40 про-
центи помали шанси да ум-
рат од срцев удар. Друго ис-
тражување покажало дека 
шансите за заздравување 
по срцев удар се поголеми 
кај луѓето што чуваат куче.

Ја намалуваат појавата на алергии и на астма
Постојано се зголемува бројот на истражувања што покажуваат 
дека ако детето живее со крзнено животно како маче или куче 
или постојано е во контакт со поголеми домашни животни (коњ), 
тогаш тоа е изложено на помал ризик од алергии и од астма. По-
мал е и процентот на бебиња што развиваат егзема – алергична 
реакција на кожата.

галењето на милениче ја намалува депресијата
Галењето маче или куче има смирувачко дејство. Нивната 
љубов дејствува позитивно на секој човек. Грижата за кучето 
или мачето прави луѓето да чувствуваат дека покорисно го 
трошат своето време и тоа им ја зголемува самодовербата.
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Домашните 
миленици  
се добри  
за вашето 
здравје

домашните миленици носат огромна радост во многу 
домови. нивната несебична љубов создава позитивна 
енергија што исполнува и тие стануваат незаменлив 
член на семејството. но, не само тоа. домашните 
миленичиња, освен расположението, го подобруваат и 
здравјето на многу различни начини
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„МИНИ“ 
гО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ  

МОДЕЛ „КЛАБМЕН ОЛ4“

Подготви |  
Бојан МомировскиБританската 

компанија за 
производство 

на автомобили 
„мини“, ја 
прошири 

својата палета 
на производи со 

нов „клабмен“, 
кој отсега ќе 
има погон на 

двете оски

Од компанијата најавуваат дека по светската 
презентацијата која е закажана за Саемот на 
автомобили во Њујорк во април, моделот со 
погон на сите четири тркала за пазарот во 
САД ќе биде понуден со две моторни опции. 

Послабиот турбобензински мотор со три цилин-
дри развива 135 коњски сили и 220 њутн-метри 
вртежен момент. Овој агрегат може да се ком-
бинира со шестстепен рачен менувач, а за вљу-
бениците на автоматскиот менувач е понуден и 
осумстепен менувач. Со автоматскиот менувач, 
„клабмен ол4“ за 9,3 секунди развива од 0 до 

100 километри на час, а неговата максимална 
брзина изнесува 201 километар на час.

За посилната верзија која има дополнителна оз-
нака С, одбран е дволитарски четирицилиндричен 
турбобензински мотор, кој има 192 коњски сили и 
280 њутн-метри најголем вртежен момент. Понуда-
та на менувачи е идентична како и кај послабата 
верзија на мотор, а „клабмен ол4“ во комбинација 

со осумстепениот автоматски менувач за 
забрзување од 0 до 100 километри на час 
ќе потроши 6,6 секунди. Максималната 
брзина изнесува 225 километри на час. 
Просечната потрошувачка изнесува 7,8 
литри во комбиниран режим на работа.

Се очекува новиот модел на „мини“ да 
излезе во продажба веднаш по светската 
премиера во април. 

Н овиот модел „клабмен ол4“ однадвор 
изгледа сосема идентично со стандард-
ниот модел „клабмен“, кај кој силата од 

моторот се пренесува само на предната оска, 
но отсега љубителите на возилата на „мини“ 
можат да го возат новиот урбан теренец со 
погон на сите четири тркала. Новоразвиениот 
погон преку двете оски располага со преден 
и со заден диференцијал и со електрохидра-
улично квачило, кое работи во комбинација 
со „Динамик стабилити контрол систем“. Во 
зависност од состојбата на подлогата и од 
дистрибуцијата на моментот на вртежи, си-
лата на моторот се испраќа на тркалата кои 
оптимално можат да ја пренесат на патот што 
значително ја подобрува движечката сила и 
вкупната управливост на автомобилот.

„леново ваjб К4 ноут“ 
со очила за виртуелна 
реалност

„леново“ го претстави новиот таблет „вајб к4 ноут“, кој 
ќе се испорачува  во пакет со очила за виртуелна реал-
ност. Цената, барем за азискиот пазар, ќе биде многу 
ниска, околу 200 долари, додека, пак, за глобалната вер-
зија сè уште нема конкретни информации. 

леново „вајб к4 ноут“ доаѓа со 5.5-инчен екран со вер-
тикални 1080 пиксели, располага со главна камера од 13 
мегапиксели и со камера за самофотографирање од 5 
мегапиксели, има 3 гигабајти РАМ-меморија, 16 гигабајти 
внатрешна меморија, работи со осумјадрен процесор Ме-
диатек МТ6753, има батерија со капацитет од 3300 мАх, и 
има „Андроид 5.1 лолипоп“оперативен систем.

Урбан теренец отсега и со погон на сите 
четири тркала



 Заслужен ли е пласманот на 
македонската машка ракомет-
на репрезентација во вториот 
круг на Европското првенство 
во Полска?
АлУШОВСКИ: Секако дека е ре-
ален, но и заслужен пласманот 
на репрезентацијата со игрите 
што ги прикажаа ракометарите 
на трите натпревари, со Фран-
ција, Полска и со Србија. Но, спо-
ред мене, можевме да пренесеме 
и некој бод. Ни претстојат уште 
три квалитетни натпревари – со 
Хрватска, Норвешка и со Белору-
сија. Во оваа група гледам голема 
шанса да освоиме најмалку че-
тири бода, гледајќи ги натпрева-
рите од таа група и познавајќи 
ги репрезентациите и нивниот 
менталитет. Мислам дека Македо-
нија има шанса да освои најмалку 
четири бода во претстојните три 
натпревари.

 Што може да очекуваме во вто-
рата фаза? Реално ли е да оче-

куваме повторување на успехот 
од континенталното натпрева-
рување од Србија 2012 година?
АлУШОВСКИ: Ситуацијата тре-
ба да се гледа од натпревар во 
натпревар. Може сѐ да се случи. 
Норвешка и Полска пренесоа по 
четири бода, меѓутоа на Норве-
жаните тие четири бода мислам 
дека нема да ѝ бидат гаранција 
дека ќе бидат сигурен полуфина-
лист. Хрватска имаше една грешка 
токму против репрезентацијата 
на Норвешка. На ова ЕП Хрватска 
е со многу поинаков состав од тој 
што сме навикнале да го гледаме. 
Норвешка е една млада селекција 
што игра извонредно модерен ра-
комет со брза транзиција. Белору-
сија, според мене, е изненадување 
во таа група. Ако се наредат коц-
ките, ние и во Србија имавме само 
еден бод по првата фаза, па потоа 
можевме да стигнеме дури и до 
полуфинале, доколку не беше тој 
несреќен пораз од Данска. Треба 
да се оди натпревар по натпревар 

бидејќи секој меч е историја за себе. 
Мислам дека имаме големи шанси и 
ако не се случат некои непланирани 
резултати, може да бидеме во игра 
за седмо и за осмо место.

 Бевте дел од оваа репрезента-
ција и најдобро знаете низ што 
поминуваат сега. На што треба 
најмногу да се стави акцент во 
овој период, на тактичко-технич-
ка подготовка или е поважна пси-
холошката подготовка?
АлУШОВСКИ: За натпреварот со 
Хрватска македонските ракомета-
ри немаат многу време за одмор. 
Едноставно, потрошени се фи-
зички и психички. Психолошкиот 
притисок со Србија си го направи 
своето, па имаше и грешки од си-
гурни позиции. Времето е кратко. 
Треба да поработи таму каде што 
имаме простор за напредок, а тоа 
е во играта со играч повеќе. Според 
мојата анализа, во првите три меча 
од шампионатот имаме проблем во 
играта кога на теренот имаме играч 
повеќе. Тука мислам дека треба да 
сме поконцентрирани. Во нападот 
и во одбраната сосема коректно ги 
извршуваме задачите и тоа што е 
договорено пред натпреварот. Мно-
гу ќе зависи мечот со Хрватска. Ако 
го добиеме, ќе имаме четири дена 
простор да се „вратиме“ психички 
и физички и во двата последни нат-
превара да играме како да наста-
пуваме на ново, друго првенство.

 Кој е максимумот на оваа гене-
рација? Дали ќе биде безболна 
смената на генерации?
АлУШОВСКИ: Пак ќе кажам, ис-
крено многу ми е жал што не пре-
несовме некој бод од групата 1. Ќе 
имавме големи шанси да се наде-
ваме на полуфинале. Мислам дека 
оваа репрезентација има квалитет, 
гледајќи поединечно во кој клуб 
настапуваат нашите играчи. Оваа 
репрезентација има искуство, има 
знаење, можеби мал хендикеп е фи-
нансиската криза во Металург, па 
некои од носителите на играта се 
надвор од посакуваната натпрева-
рувачка форма. Така како што стојат 
сега работите мислам дека и освоју-
вање на седмото место на ЕП нема да 
биде тоа што е максимумот на оваа 
репрезентација. Искрено се надевам 
дека ќе бидеме подобри во втори-

от круг и ќе забележиме најмалку 
две победи. Мислам дека смената 
на генерацијата ќе дојде безболно. 
Познавајќи го Кире Лазаров, кој е 
лидер на оваа репрезентација и со 
својот професионален живот може 
да игра уште најмалку две години. 
Во тие две години ќе бидат доволни 
да „стасаат“ и Талески, Кузмановски. 
Стојанче Стоилов, Дејан Манасков, 
Гоце Георгиевски се веќе една нова 
генерација, која е зад генерацијата 
на Мојсовски и на Лазаров. Имаме 
репрезентативци што ќе го одржат 
континуитетот. Во 2017 година во 
квалификациите за Светското пр-
венство ќе имаме привилегирана 
позиција. Дотогаш тие играчи преку 
големи натпреварувања ќе имаат 
можност да добијат повеќе искуство 
и да бидат замена за другите играчи.

 Може ли да се оствари сонот за 
пласман на летните олимписки 
игри во Рио де Жанеиро во 2016 
година?
АлУШОВСКИ: Сонот не само што 
може да се оствари, туку е и реал-
ност. Како што велат многумина, 
ова ЕП е како подготовка за тоа што 
треба да се случи во април. Април е, 
можеби, месецот „Д“ за сите наши 
селекции. Еднаш учествувавме на 

вакви квалификации во Гетеборг 
и убеден сум дека ја научивме лек-
цијата – и играчите и раководство-
то и стручниот штаб и претседа-
телството знаат што треба да се 
одработи. Тој што ќе биде домаќин 
на групата ќе има голема предност.

 Треба ли помалку искусните и 
помлади ракометари како Пе-
шевски и Кузмановски да доби-
ваат повеќе шанса да играат?
АлУШОВСКИ: Шансата за настап 
треба да се заслужи, пред сѐ со за-
лагање на тренинг, потоа со игри-
те на натпревар. Кај Кузмановски 
има една позитивна дрскост. Пе-
шевски веќе не е млад играч, тој 
имаше квалитетни тренинзи со 
првиот тим на тој Металург што 
двапати беше во топ 8, знае како 
треба и треба да добие повеќе 
шанса, зошто да не? Шансата не 
може да се подари, треба да се за-
служи. Манасков има 23 години, 
а веќе има зад себе пет големи 
натпреварувања, што му дава за 
право да биде еден од поискусните 
во репрезентацијата. Тој е голем 
играч, ќе биде идната ракометна 
европска ѕвезда. За Манасков мо-
жеме да кажеме дека и сега е го-
лема ракометна ѕвезда.  (А.М.Б.)

сонот за рио
СТЕВЧЕ АлУШОВСКИРакоМет  |  интеРВjу | ПОРАНЕШЕН РАКОМЕТЕН РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ

С тевче Алушовски (43) е по-
ранешен ракометен репре-
зентативец, кој до неодамна 

беше дел од најдобрата селекција, 
прво како играч, а потоа и како 
дел од стручниот штаб. Денес 
Алушовски има своја ракометна 
школа каде што безрезервно ги 
подучува идните ракометари на 
тајните на овој спорт. Алушовски 
беше дел од првиот официјален 
натпревар на најдобрата ракомет-
на репрезентација на Македонија. 
Незаборавни се неговите настапи, 
посебно на Светското првенство во 
Хрватска пред седум години кога 
со неговите голови во последните 
секунди против Полска и Русија, 
Македонија се пласираше во след-
ната фаза.

Фото | Александар Ивановски

како што велат 
многумина, ова еп е 
како подготовка за 
тоа што треба да се 
случи во април. април 
е, можеби, месецот 
„д“ за сите наши 
селекции. еднаш 
учествувавме на 
вакви квалификации 
во Гетеборг и убеден 
сум дека ја научивме 
лекцијата. тој што 
ќе биде домаќин на 
групата ќе има голема 
предност, вели 
Алушовски во интервју 
за „Република“

е реалност
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 Работник оди кај директо-
рот и бара покачување на 
платата со образложение:

– Се оженив!
 Директорот му одговара:
–  жалам, за несреќни случаи 

надвор од работното место 
фирмата не сноси одговор-
ност.

 Цветко се жали на кумот:
– Бев на лекар заради пиењето!
– И? Што ти кажаа?
–  Докторот ми рече дека може 

да пијам само по една чаша 
пред спиење.

– И сега што ќе правиш?
–  Сега спијам 8 пати на ден по 

еден саат!

јени РаКија и МаниРи од вРеМето на тРаКија

Здраво телефанатици. Се гледа дека оваа теветекава му текнала на некој наш бидејќи 
само наш може сѐ да знае и секоја недела да има фекалии за јадење. Многу често 
контрадикторни. Замислете што ќе пишуваше овде ако Манасков не израмнеше.  

Истиот Манасков што уриваше рекорди на престап по натпревар.  
Ќе беше тогаш Супермен или мрсулко од Смолвил?

Тоа е, овде сѐ може да се очекува. Толку сме „дувна ветре Равигорче“ што лесно  
се вративме под турско. Не знам дали во последно време имате свртено на „Канал 5“, ама 

таму сега алкохолот и крвта во турските серии се прикажуваат замаглени.
Да, да, значи кога таткото и братот ја продаваат девојката бидејќи имале долгови,  
тоа не е за цензура и е соодветно за секојдневно прикажување, ама не дај боже  

некој јени ракија да се напие, ЕЈ! И овде е тоа страшното, замислете колку време ќе им биде 
потребно на „мажиштата“ македонски да си најдат изговор да се однесуваат кон жените 

така како што веќе се однесуваат? 
Епа, само нека ви текне дека пред две години за првпат се фрлаа жени по крстот.  

Во Ново Село, на таа што го фати, дојдоа „мажиштата“ и ѝ го зедоа од рака.
Човештината не се мери со тоа кој има поголем крст, исто како што постот со  

растителен кашкавал не е пост.

Малиот брат 

тВтека

�  22 јануари 1990 година

 Делегатите од Македони ја, 
Словенија и од Хрватска го 
напуштаат 14. и пос леден 
конгрес на СКЈ.

�  23 јануари 1993 година

 Конституирано е првото 
повеќепартиско еднодом-
но Собрание на Град 
Скоп је, а за претседател е 
избран Милан Талевски од 
ВМРО-ДПМНЕ.

�  24 јануари 1946 година

 Со решение на Министер-
ството за народна просве-
та на Македонија првата 
македонска граматика е 
одобрена за учебник во 
средните училишта. Нејзин 
автор е професорот Круме 
Кепески.

�  25 јануари 1924 година

 Во францускиот град Ша-
мони почнаа првите Зимски 
олимписки игри.

�  26 јануари 1905 година

 Кај Преторија во Јужна 
Африка откриен е „Ка-
линан“, најголемиот дија-
мант во светот, со вред-
ност од 3.106 карати.

�  28 јануари 1878 година

 Во Њу Хевн, САД пуштена 
е во употреба првата теле-
фонска централа, по две 
години откако Александар 
Греам Бел го патентираше 
телефонот.

�  28 јануари 1945 година

 Во Скопје е отворена пр-
вата градинка во Маке до-
нија, за престој на деца од 
четири д о седумгодиш-
на возраст, на кои им се 
обез бедени храна и вос-
пи тување преку денот, до-
дека нивните родители се 
на работа.

ВРеМеплоВ

Приказната за трите прасиња завршува со чварки.

- Као ти оди у животов?
- Рикверц.

Ти снемува струја дур си на шоља и се вадиш од  
памет дека си ослепел од напор.

Го викале Ескалибур зошто никој не можел да го 
извади од Кладилница.

Песимист гледа полупразно шише, oптимист  
гледа полуполно шише, jас гледам дека некој ми  
пие од ракијата.
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https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%88
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E-%D0%94%D0%9F%D0%9C%D0%9D%D0%95
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%98%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8A%D1%83_%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%94
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5


За ќебапите ќе ви треба:

•	1	кг	говедско	месо
•	1	јајце
•	1	главица	кромид
•	1/2	лажиче	буковец
•	сол	и	црн	пипер
•	50-60	гр	лебни	трошки	(по	потреба)

За тавата ќе ви треба:

•	500	гр	кромид
•	1	шолја	ориз	(150	мл)
•	100	гр	морков
•	1	лажица	буковец
•	1/2	лажичка	оригано
•	1	лажичка	мешан	сув	зачин
•	1	лавров	лист
•	cол	и	црн	пипер

# Во говедското месо додадете го јајцето. 
Кромидот измелете го и додајте го во 
месото. Додајте ги лебните трошки и 
зачините и мешајте додека не добиете 
хомогена смеса. Оставете го 15 минути да 
се спои смесата.

# Кромидот ситно исечкајте го. Морковот 
изрендајте го. Ставете ги заедно во  
тавче за да се пржат додека не добијат 
стаклест изглед.

# Додајте ги зачините и оризот. Оризот 
оставете го да се испржи. На крај ставете  
3 шолји вода.

# Затворете ја тавата со фолија и печете 
во рерна на 200 степени 25 минути, или 
додека не се свари оризот. 

# Зачините може да ги смените по желба. 
Може да додадете и една рака сечкан 
магдонос во тавата.

ПОДгОтОвка: СОСтОJкИ:
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куJнски тефтер

 Турски ќебап




